UCHWAŁA NR XX/167/17
RADY GMINY RACZKI
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla osób prawnych innych
niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych, dla których ustalono obwód
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, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Raczki oraz do
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, której ustalono obwód, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły:
1) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym - 10 pkt;
2) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt;
3) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 10 pkt;
4) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły - 6 pkt;
5) dziecko rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej
w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 6 pkt;
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 4 pkt;
7) miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły - 2 pkt.
§ 2. Określa się odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1.
1) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny;
3) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka;
4) oświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania szkolnego;
5) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
6) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm);
7) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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