
UCHWAŁA NR XXVIII.235.2017
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 
2016 r.  poz. 446 ze. zmianami) oraz 133 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

§ 1. Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, które będą 
brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
na terenie Gminy Dabrowa Chełmińska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej, do której składany jest wniosek, określa załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1536



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII.235.2017

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 marca 2017 r.

Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII.235.2017                                                                                                                
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 30.03.2017r.

Kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, które będą 
brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych na terenie Gminy Dabrowa Chełmińska dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.

Lp. Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

1.

Realizacja obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego przez kandydata w obwodzie 
publicznej szkoły podstawowej, do której składany 
jest wniosek rekrutacyjny

15 Oświadczenie 
wnioskodawcy

2.
Realizacja obowiązku szkolnego przez rodzeństwo 
kandydata w szkole publicznej, do której składany 
jest wniosek rekrutacyjny

10 Oświadczenie 
wnioskodawcy

3.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców lub 
opiekunów prawnych kandydata znajduje się 
w miejscowości należącej do obwodu publicznej 
szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek 
rekrutacyjny

10 Oświadczenie 
wnioskodawcy

4.

Zamieszkiwanie w obwodzie publicznej szkoły 
podstawowej krewnych kandydata, wspierających 
rodziców lub opiekunów prawnych kandydata 
w zapewnieniu nad nim opieki

5 Oświadczenie 
wnioskodawcy

5.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie 
(oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem 
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko 
z jego rodzicem)

5 Oświadczenie 
wnioskodawcy

6. Niepełnosprawność kandydata 5 Oświadczenie 
wnioskodawcy
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