
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/194/2017 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie  ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Płoskinia oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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

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

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

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole, należy przez to rozumieć publiczna szkołę podstawową, 

2) rodzicach ucznia, należy przez to rozumieć prawnego opiekuna bądź opiekunów. 

§ 2. Dla uczniów spoza obwodu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia ustala się 

następujące kryteria wraz z przyznawaną za nie liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę: 

Lp. Kryterium Wartość kryterium 

w punktach 

1 Kandydat uczęszczał wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole 5 

2 Uczęszczanie rodzeństwa, które zamieszkuje wspólnie z kandydatem, do tej 

samej szkoły do której ubiega się kandydat 
3 

3 Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie 

szkoły 
2 

4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki nad kandydatem 
2 

§ 3. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2, rodzice ucznia, składają 

odpowiednie oświadczenie, które dołącza się do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/108/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie  

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej  szkoły 

podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Płoskinię, przyznania 

tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1723



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

Warmińsko-Mazurskiego.   

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 
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