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Poz. 1478
UCHWAŁA NR XXXVIII/37/2017
RADY GMINY KOSAKOWO
z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kosakowo do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016,
poz. 446 z póżn.zm) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.
poz. 59)
Rada Gminy Kosakowo uchwala
§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kosakowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkół, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dla kryteriów o których mowa w ust. 1 określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kosakowo
Marcin Kopitzki
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Poz. 1478

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/37/2017
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 23 marca 2017 r.
§ 1.
l.p

Kryteria naboru do szkół podstawowych

1.

Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania
w przedszkolu należącym do obwodu szkoły.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację
szkolną w roku szkolnym, na który przeprowadzana
jest rekrutacja.
Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie
szkoły.
Rodzice lub dziadkowie kandydata opiekujący się
nim, zamieszkują w pobliżu obwodu szkoły.

3.
4.

Liczba
pkt
4
3
2
1

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
postawie dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły.
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
postawie dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły.
Pisemne oświadczenie każdego
rodzica o miejscu zatrudnienia
Pisemne oświadczenie rodzica

Maksymalna liczba punktów do uzyskania podczas rekrutacji do szkoły podstawowej – 10

