
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/122/17 

RADY GMINY NAREW 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Narew 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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz 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. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przejęciu 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Narew, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba pkt 

1. Kandydat, który uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Narwi 30 

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, 

na który prowadzona jest rekrutacja do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi 

30 

3. Rodzice kandydata zatrudnieni są na terenie Gminy Narew 15 

4. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 15 

5 Deklaracja rodziców o uczestnictwie kandydata w dodatkowej nauce języka 

białoruskiego 

10 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio: 

1) zaświadczenie ze szkoły/przedszkola; 

2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu; 

3) oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka; 

4) deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na j. białoruski. 

§ 3. Przez rodzica kandydata rozumie się także jego prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące nad nim 

pieczę zastępczą. 

§ 4. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do I klasy 

publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew począwszy od rekrutacji na rok szkolny 

2017/2018. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/60/16 Rady Gminy Narew z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Narew 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 506). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 marca 2017 r.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Walentyna Timofiejuk 
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