
UCHWAŁA  Nr XXI/155/17 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gnojno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w rekrutacji wraz z ilością odpowiadających im punktów 

oraz niezbędne dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów, którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej, a 

którzy zamieszkują poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami: 

Lp. Kryterium Liczba punktów 
Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1. 

Rodzeństwo ucznia spełnia obowiązek szkolny lub 

realizuje obowiązek rocznego wychowania 

przedszkolnego w danej szkole  

8 
 

weryfikuje szkoła 

2. 

Miejsce pracy przynajmniej jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w 

obwodzie szkoły 

6 
zaświadczenie lub oświadczenie 

rodzica 

3. 
 Uczeń realizował  obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego w danej szkole 
4 weryfikuje szkoła 

4. 

 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia  

wspierający  rodziców /opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki 

2 
oświadczenie o miejscu 

zamieszkania krewnych ucznia 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/92/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez Gminę Gnojno, dla uczniów spoza obwodu szkoły. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

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

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, 

z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 

społecznych. Kryteriom, o których mowa w ust. 2 organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 

określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 
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