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UCHWAŁA NR XXVI/158/2017
RADY GMINY BROJCE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Brojce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) i art. 131 ust.4-6, art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1,
art. 189 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Gmina
Brojce uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brojce.
Lp.

Kryterium

Wartość punktowa
kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Dziecko rodziców obojga pracujących
lub uczących się w systemie dziennym

max. 4
(po 2 punkty za każdego
rodzica/opiekuna
prawnego)

Zaświadczenie z zakładu
pracy/szkoły. Oświadczenie
o prowadzeniu gospodarstwa
rolnego lub działalności
pozarolniczej

Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy
Brojce

2

Oświadczenie

Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza do danego oddziału
przedszkolnego

2

Oświadczenie

Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza do szkoły z danym
oddziałem przedszkolnym

2

Oświadczenie

1.

2.

3.

4.

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Brojce.
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Kryterium

Wartość punktowa
kryterium

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do
danej szkoły

2

Oświadczenie

Rodzic/rodzice (opiekunowie prawni) dziecka
pracują w miejscowości, która należy do
obwodu szkolnego danej szkoły

2

Oświadczenie

Dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem
danej szkoły

2

Oświadczenie

Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej

2

Oświadczenie

1.

2.

3.

4.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Ziółkowska

