
UCHWAŁA NR XXIX/378/2017
RADY GMINY SZEMUD

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

prowadzonej przez Gminę Szemud.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom
w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) realizacja przez kandydata obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej znajdującym się
w obwodzie wybranej szkoły - 25 punktów;

2) kandydat objęty jest kształceniem specjalnym - 20 punktów;

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja,
będzie uczęszczało do tej szkoły - 15 punktów;

4) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 10 punktów;

5) odległość kandydata z miejsca zamieszkania do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej - 5 punktów;

6) korzystanie z świetlicy szkolnej przez ucznia, którego rodzice pracują zawodowo
- 3 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt 1 – dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły;

2) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt 2 jest przedstawienie przez rodzica orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o 
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2046 z późn. zm.);

3) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt 3 - dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły;

4) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt. 4 - oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny,
w której wychowuje się kandydat (załącznik nr 1);

5) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt. 5 - oświadczenie rodzica o odległości kandydata
z miejsca zamieszkania do szkoły (załącznik nr 2);

6) w odniesieniu do § 2 ust. 1 pkt. 6 - oświadczenie rodzica o realizacji pracy zawodowej w godzinach pracy 
świetlicy szkolnej z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dojazd (załącznik nr 3).
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/181/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 19 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aleksandra Perz
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/378/2017  

Rady Gminy Szemud  
z dnia 27 marca 2017 r.  

 
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 
…………………………………….…………  
 
………………………………….……………  

    (adres zamieszkania)  
 

 
Oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny,  

w której wychowuje się kandydat  
 
 
 

Oświadczam, że:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
 

     ………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXIX/378/2017  
Rady Gminy Szemud  

z dnia 27 marca 2017 r.  
 
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 
…………………………………….…………  
 
………………………………….……………  

    (adres zamieszkania)  
 
 
 
 

Oświadczenie rodzica o odległości kandydata z domu do szkoły  
 
 
 

Oświadczam, że:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
 

     ………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 

 

Id: 0FD23A2D-F120-478D-8129-C0250D405D1E. Podpisany Strona 1



 
Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXIX/378 /2017  
Rady Gminy Szemud  

z dnia 27 marca  2017r.  
 
 
 

………………………………………..  
(miejscowość i data)  

……………………………………………….  
      (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)  

 
…………………………………….…………  
 
………………………………….……………  

    (adres zamieszkania)  
 
 

Oświadczenie rodzica o realizacji pracy zawodowej w godzinach pracy 
świetlicy szkolnej z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dojazd 

 
 

Oświadczam, że:  
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
 

     ………………………………………  
          (podpis rodzica/opiekuna prawnego ) 
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