
 

 

UCHWAŁA NR XX/132/2017 

RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 23 maja 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły 

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

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym  

do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokoły, dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 5 pkt; 

2) miejsce pracy rodziców dziecka znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt; 

3) dziecko uczęszczało do oddziału lub punktu przedszkolnego w danej szkole – 3 pkt; 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) 

w zapewnieniu należytej opieki – 2 pkt. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 będą 

oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Hanna Maria Kurzyna 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 maja 2017 r.

Poz. 2203



Uzasadnienie 

Obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Sokoły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wynika z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zgodnie z przepisami Prawa oświatowego 

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie 

zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły 

mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 

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. Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną 

liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 
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