
UCHWAŁA NR XXXVIII / 232 / 2017
RADY GMINY W CZARNOCINIE

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin

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 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Czarnocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami: 

L.p.  KRYTERIUM  LICZBA 
PUNKTÓ
W 

 DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
POTWIERDZENIA 
KRYTERIUM

1 Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły 8 Spełnienie kryterium potwierdza 
dyrektor na podstawie 
dokumentacji

2 Kandydat do pierwszej klasy uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole 
lub przedszkola 

6 Potwierdzenie na wniosku przez 
dyrektora szkoły przedszkola

3 Rodzice lub jeden z rodziców kandydata do szkoły podstawowej pracują na terenie 
Gminy Czarnocin. 

4 Oświadczenie rodzica 
potwierdzające miejscejego pracy

4 W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, 
dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej 
opieki. 

2 Oświadczenie o miejscu 
zamieszkania krewnych kandydata

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego 
gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarnocin. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Warszawa
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Uzasadnienie
W 2017 r. weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59). Przede wszystkim nie przeprowadza się rekrutacji do pierwszej klasy gimnazjum, a rekrutacja do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej odbywa się na podstawie przepisów Prawo oświatowe. Zgodnie 
z art. 133 ust. 2 i 3 wskazanej ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą 
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła 
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem 
gminy umożliwiającym szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. 

Id: AYCRB-LXPEM-WLWDW-TKHDW-BVDJY. Podpisany Strona 1




