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UCHWAŁA NR II/28/2017
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
1) kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują, prowadzą działalność gospodarczą bądź
rolniczą lub uczą się w trybie dziennym- 20 pkt w przypadku obojga rodziców bądź prawnych opiekunów
i 15 pkt w przypadku jednego rodzica bądź prawnego opiekuna;
2) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do danej placówki- 10 pkt;
3) kandydaci, których jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów pracuje na terenie gminy Osielsko- 8 pkt;
4) kandydaci, którzy nie są mieszkańcami gminy Osielsko, ale zamieszkują przy ulicach stanowiących granice
administracyjne gminy Osielsko- 5 pkt.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1 są odpowiednio:
1) zatrudnienie rodziców- zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej bądź rolniczej lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły;
2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/130/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Osielsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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