
UCHWAŁA NR XVI/187/17
RADY GMINY BOBROWICE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych dla 
których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 131 ust. 4 - 6, art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli terenie Gminy Bobrowice, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz dokumenty 
potwierdzające spełnianie kryterium:

Lp. Kryterium Liczba 
punków

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

1. rodzice (opiekunowie prawni) lub 
rodzic (opiekun prawny) samotnie 
wychowujący dziecko pracują/je lub 
studiują/je w systemie stacjonarnym

4 pkt oświadczenie o zatrudnieniu bądź 
studiowaniu w systemie stacjonarnym 
rodziców(opiekunów prawnych) lub 
rodzica (opiekuna prawnego)samotnie 
wychowującego dziecko

2. dochód na osobę w rodzinie dziecka 
nie przekracza 100% kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.   
poz. 1518 z późn. zm.)

3 pkt oświadczenie o wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie rodziców (opiekunów 
prawnych) lub rodzica (opiekuna 
prawnego) samotnie wychowującego 
dziecko

§ 2. Ustala się kryteria rekrutacji  do klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy 
Bobrowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wartość punktową 
poszczególnych kryteriów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium:

Lp. Kryterium Liczba 
punków

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów

rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej uczęszcza już do szkoły 
podstawowej na terenie Gminy 
Bobrowice

5 pkt dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej                    
w posiadaniu danej jednostki

2. kandydat realizował obowiązek 
przygotowania przedszkolnego lub 
obowiązek szkolny w przedszkolu/ 
szkole na terenie Gminy Bobrowice

5 pkt dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej                    
w posiadaniu danej jednostki

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.     

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/96/16 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum dla których Gmina Bobrowice jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady

Mariola Szajek
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