UCHWAŁA NR XVIII/148/2017
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kijewo Królewskie, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
(Dz. U.
z 2017 r.
poz. 60)
oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pózn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów za
każde z tych kryteriów, brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych i uzupełniających do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów za
każde z tych kryteriów, brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych i uzupełniających do klas
pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Kryteria określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych
i uzupełniających, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Bożena Rysiewska

1) Zmiany

tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 marca 2017 r.
Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów
za każde z tych kryteriów, brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych
i uzupełniających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę
Kijewo Królewskie, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem danej szkoły podstawowej
L.p.
1
2

3

Kryterium
Realizacja obowiązku szkolnego
w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo
kandydata
Miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców / opiekunów prawnych kandydata
znajduje się w miejscowości należącej do
obwodu danej szkoły podstawowej lub szkoła
jest na trasie dojazdu do miejsca pracy co
najmniej jednego z rodziców / opiekunów
prawnych
W obwodzie danej szkoły podstawowej
zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców / opiekunów prawnych
w zapewnieniu opieki

Liczba
punktów
3
2

1

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie rodziców potwierdzające
realizację obowiązku szkolnego ich dzieci /
dziecka w danej szkole
Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego
o miejscu ich pracy lub
o tym, że szkoła znajduje się na trasie dojazdu
do miejsca pracy

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych
o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają
ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym lub
uzupełniającym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, o pierwszeństwie przyjęcia kandydata
decyduje termin złożenia wniosku o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2017
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 marca 2017 r.
Kryteria rekrutacji, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów
za każde z tych kryteriów, brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych
i uzupełniających do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kijewo
Królewskie, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
danej szkoły podstawowej
L.p.
1

2
3

4

Kryterium
Kontynuacja nauki w danej szkole
podstawowej po realizacji obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym w tej szkole
Realizacja obowiązku szkolnego
w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo
kandydata
Miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców/opiekunów prawnych kandydata
znajduje się w miejscowości należącej do
obwodu danej szkoły podstawowej lub szkoła
jest na trasie dojazdu do miejsca pracy co
najmniej jednego z rodziców / opiekunów
prawnych
W obwodzie danej szkoły podstawowej
zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu
opieki

Liczba
punktów
4

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
o miejscu realizacji obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego dziecka

3

Oświadczenie rodziców potwierdzające
realizację obowiązku szkolnego ich
dzieci/dziecka w danej szkole
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o miejscu ich pracy lub
o tym, że szkoła znajduje się na trasie dojazdu
do miejsca pracy

2

1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają
ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym
do klasy pierwszej szkoły podstawowej, o pierwszeństwie przyjęcia kandydata decyduje termin złożenia
wniosku o przyjęcie wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki.
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