
 

 

UCHWAŁA NR XVII/105/2017 

RADY GMINY KLUKOWO 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo 

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

poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Klukowo uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria oraz liczbę punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Klukowo: 

1) kandydat realizował obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Klukowo - 4 pkt; 

2) kandydat pozostaje na utrzymaniu obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, prowadzących 

gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 2 pkt; 

3) rodzeństwo kandydata już uczęszcza lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola, szkoły podstawowej  

lub gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klukowo - 2 pkt; 

4) przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Klukowo - 2 pkt. 

§ 2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1, są oświadczenia 

rodzica (rodziców) lub opiekunów prawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo. 

§ 4. Traci moc Uchwała NR X/62/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby 

punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Klukowo (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 1364). 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Tymiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 1631
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