
 

 

UCHWAŁA NR XX/110/2017 

RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE 

z dnia 19 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne 

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 i poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów 

dziecka. 

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

podstawowej  prowadzonej przez Gminę Kulesze Kościelne oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom, 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej: 

1) rodzeństwo kandydata  uczy się w danej szkole – 5 pkt; 

2) kandydat uczęszcza do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt; 

3) wielodzietność rodziny kandydata – 4 pkt; 

4) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym – 4 pkt; 

5) dziecko rodzica samotnie wychowującego pracującego lub uczącego się  w systemie dziennym – 5 pkt. 

§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia  kryteriów o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 dokonuje dyrektor szkoły  

na podstawie dokumentacji szkoły. 

2. Potwierdzenia spełnienia  kryteriów o których mowa w § 2 pkt 3 - 5 dokonuje rodzic  poprzez złożenie 

stosownych oświadczeń. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/69/2016 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej 

i pierwszej klasy gimnazjum prowadzonych  przez Gminę Kulesze Kościelne. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Marek Wnorowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 marca 2017 r.
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