
 

 

UCHWAŁA NR XVIV/257/2018 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 8 marca 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Szczytniki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

1. cztery kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących na etapie 

postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Szczytniki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem ww. szkół; 

2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie: 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Szczytniki.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy w Szczytnikach. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 marca 2018 r.

Poz. 2431



Załącznik do Uchwały Nr XVIV/257/2018 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 8 marca 2018 r. 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

 

1. 

Kandydat do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej/przedszkola w danym zespole 

szkół 

 

12 

Spełnienie kryterium potwierdza dyrektor 

zespołu szkół, w skład którego wchodzi 

dana szkoła podstawowa, w której 

kandydat ubiega się o przyjęcie, na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu jednostki, 

 

2. 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 

szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne 

w szkole podstawowej, w której kandydat 

ubiega się o przyjęcie  

 

4 

Spełnienie kryterium potwierdza dyrektor 

zespołu szkół, w skład którego wchodzi 

dana szkoła podstawowa, w której 

kandydat ubiega się o przyjęcie, na 

podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu jednostki 

 

3. 

Dogodne położenie szkoły podstawowej do 

której kandydat ubiega się o przyjęcie, 

względem miejsca pracy jednego  

z rodziców /opiekunów prawnych kandydata  

 

6 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata o jego miejscu 

pracy 

 

4. 

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują 

krewni kandydata (np. babcia, dziadek) 

wspierający rodziców/opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należytej opieki 

 

4 

Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego kandydata o miejscu 

zamieszkania krewnych kandydata  
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