
UCHWAŁA NR XXXIII/363/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I publicznej szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 i 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Kandydatów do oddziałów przedszkolnych i 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) rodzice/opiekunowie lub jeden z rodziców/opiekunów kandydata pracują/pracuje, wykonują/wykonuje 
pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się/uczy się w systemie dziennym, prowadzą/prowadzi  
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej 
placówki – 4 pkt.;

3) rodzic/opiekun kandydata samotnie wychowuje dziecko – 3 pkt.;

4) kandydat wychowywany jest w rodzinie zastępczej na terenie Gminy Borne Sulinowo – 2 pkt.;

5) najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie danej placówki – 1 pkt.

2. W celu potwierdzenia spełniania określonych kryteriów, o których mowa w ust.1 rodzice/opiekunowie 
kandydata mają obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:

1) zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców lub zaświadczenie o wykonywaniu prac 
na podstawie umowy cywilno-prawnej lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub 
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) oświadczenie dotyczące statusu rodziny (rodzina niepełna, wielodzietna) lub zaświadczenie 
z odpowiedniego organu;

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania najbliższej rodziny na terenie Gminy 
Borne Sulinowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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