
         

 

UCHWAŁA Nr  XIX/222/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

do klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Widuchowa 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia liczby punktów możliwych do uzyskania 

za poszczególne  kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948), art. 133 ust. 2 i 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 59), art. 204 ust. 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Określa się w Załączniku Nr 1 kryteria brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym  jest Gmina Widuchowa zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne  kryteria i dokumenty niezbędne 

do ich potwierdzenia. 

 

 

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty, o których mowa w § 1 obowiązują 

począwszy od postępowania rekrutacyjnego prowadzonego dla kandydatów do klas I szkół 

podstawowych  w roku szkolnym 2017/2018. 

 

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/98/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 2 marca 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których Gmina 

Widuchowa jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1161). 

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

 

 

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

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XIX/222/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Widuchowa 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczba punktów możliwych do uzyskania 

za poszczególne  kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

 

Lp. Kryteria  Punkty 
Dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia kryteriów 

1. 

rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do szkoły lub do oddziału 

przedszkolnego w szkole  

  4 pkt 

dokumentacja przebiegu 

nauczania szkoły/oddziału 

przedszkolnego 

2. 

miejsce pracy/prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

gospodarstwa rolnego lub 

pozarolniczej działalności 

gospodarczejco najmniej jednego 

z rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka, znajduje się w obwodzie 

szkoły 

3 pkt 

oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów o miejscu pracy/ 

prowadzenia działalności 

gospodarczej, gospodarstwa 

rolnego lub pozarolniczej 

działalności gospodarczej (adres) 

3. niepełnosprawność dziecka 2 pkt 

oryginał lub poświadczona 

notarialnie kopia orzeczenia 

o niepełnosprawności kandydata 

4. 
kandydat zamieszkuje na terenie 

Gminy Widuchowa 
2 pkt 

oświadczenie rodziców/ 

prawnych opiekunów o miejscu 

zamieszkania kandydata 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/222/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje 

się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą 

być przyjęci do klasy I 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. 

Na podstawie art. 133 ust 3 przywołanej ustawy, organ prowadzący przyznaje kryteriom 

określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 


