
 

 

UCHWAŁA NR XXIV.186.2017 

RADY GMINY W WILKOWIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wilków 

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

poz. 59) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów, które brane są pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły, w przypadku, gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  

a kandydaci zamieszkują poza obwodem tej szkoły:  

1) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły lub 

szkoła znajduje się na trasie dojazdu rodzica do pracy – 6 pkt; 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły i będzie uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, 

którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne – 8 pkt; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej 

opieki – 5 pkt; 

4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie szkoły – 3 pkt; 

5) kandydat uczęszczał do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na terenie obwodu szkoły – 2 pkt. 

§ 2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie 

dołączają do wniosku o przyjęcie do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Wilków następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub oświadczenie o prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej; 

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych kandydata wraz z oświadczeniem krewnych o wspieraniu 

rodziców w opiece nad kandydatem; 

3) zaświadczenie z przedszkola o uczęszczaniu do przedszkola, o którym mowa w § 1 pkt 4 i 5. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  
 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Krzysztof Ostrowski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1043
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