
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/182/17 

RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do I klasy publicznej szkoły 

podstawowej  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art.133 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem prowadzącym  

jest Gmina Bolków; 

2) dziecku - należy przez to rozumieć kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza 

obwodem szkoły podstawowej. 

§ 2. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej, dysponującej wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

oraz liczbę punktów za te kryteria: 

1) oboje  rodziców/rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują na terenie Gminy Bolków - 10 pkt; 

2) w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 8 pkt; 

3) w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 6 pkt; 

4) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku 

należytej opieki - 2 pkt; 

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2, są odpowiednio: 

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Bolków; 

2) oświadczenie rodzica o miejscu jego zatrudnienia; 

3) oświadczenie rodzica o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo dziecka w szkole, do której 

kandydat pragnie być przyjęty; 

4) oświadczenie rodzica potwierdzające zamieszkiwanie w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających 

w opiece nad dzieckiem. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się na zasadach określonych w art. 150 ust. 6 ustawy 

Prawo oświatowe. 
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§ 4. 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym 

w oparciu o kryteria wymienione w § 2 , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 

łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust 2 ustawy Prawo oświatowe. 

2. Kryteria, o których mowa w ust 1, mają jednakową wartość po 1 punkcie. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bolkowie Nr XV/108/16 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz gimnazjum dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych  

do ich potwierdzenia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

  

Przewodnicząca Rady: 

J. Majtczak 
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