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UCHWAŁA NR XXV/334/17
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), 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) Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gostyń, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami szkół:
1) kandydat mieszka na terenie gminy Gostyń – 10 punktów;
2) w szkole spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo kandydata – 8 punktów;
3) niepełnosprawność kandydata – 4 punkty;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów
w zapewnieniu należytej opieki – 2 punkty.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, jest oświadczenie
rodzica/prawnego opiekuna:
1) o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
2) o niepełnosprawności kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki,
stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/175/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest gmina Gostyń, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu
(-) Mirosław Żywicki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/334/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 lutego 2017 r.
Oświadczenie
o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Gostyń
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………………………………………………………..…
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………………………….. wydanym przez……..
………………………………………………….………………………………………………..
oświadczam, że kandydat (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia)…………………….

…...

……… …………………………………………………………………………………………..
jest zamieszkały na terenie gminy Gostyń.
……………………………
(data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/334/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 lutego 2017 r.
Oświadczenie
o niepełnosprawności kandydata
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
………………………………………………………………………………………………..…
zamieszkała/y …………………………………………………………………………….……..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………………………………..………..
wydanym przez ………………………………………………………………………………….
oświadczam, że kandydat (imię i nazwisko ucznia, data urodzenia)………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
jest osobą niepełnosprawną.
……………………………
(data i czytelny podpis)

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

–5–

Poz. 1715

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/334/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 lutego 2017 r.
Oświadczenie
o zamieszkaniu w obwodzie szkoły kandydata osób/y wspierających/ej w zapewnieniu należytej opieki
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
…………………………………………………………………………………………………
zamieszkała/y …………………………………………………………………………………..
legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………………………..
wydanym przez ………………………………………………
oświadczam, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (imię i nazwisko ucznia, data
urodzenia)…………………………………………………………………………………..
wspierający
rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki.
……………………………
(data i czytelny podpis)

