
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/147/2017 

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE 

z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której Gmina 

Drawno jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Kandydatów do klas I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem tej szkoły 

przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria: 

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej placówce - 5 pkt., 

2) najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie danej placówki - 4 pkt., 

3) rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu danej placówki - 

3 pkt., 

4) rodzic kandydata samotnie wychowuje dziecko- 2 pkt., 

5) kandydat wychowywany w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Drawno - 1 pkt. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 1 rodzice kandydata mają obowiązek 

przedłożyć następujące dokumenty: 

1) zaświadczenie  lub oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców, 

2) oświadczenie o miejscu zamieszkiwania na terenie Gminy Drawno, 

3) oświadczenie dotyczące statusu rodziny (rodzina niepełna, wielodzietna itp.) 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/86/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których Gmina 

Drawno jest organem prowadzącym (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 1090). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Czesław Paszkiewicz 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 1009
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