
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/125/2017 

RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krypno, do postępowania rekrutacyjnego 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) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową dla której Gmina Krypno jest organem 

prowadzącym; 

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców,  opiekunów prawnych oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą. 

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krypno dla kandydatów  zamieszkałych poza 

obwodem: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt; 

2) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły do której przeprowadzana jest rekrutacja - 2 pkt. 

3) kandydat realizował obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym 

w Krypnie - 3 pkt; 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów: 

1) dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły w odniesieniu do ust. §2  pkt 1 i 3; 

2) oświadczenie rodzica w odniesieniu do § 2 pkt 2. 

§ 4. Rekrutowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej może następować pod warunkiem 

dysponowania wolnymi miejscami. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XII/76/16 Rady Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez gminę Krypno dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa lub gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami  

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2017 r.

Poz. 1740



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Tomasz Walendziński 
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