
UCHWAŁA NR 215/XXXI/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Szczuczyn dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową prowadzoną przez Gminę Szczuczyn;

2) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę 
zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole – 5 pkt;

2) rodzice lub rodzic kandydata pracują w na terenie Gminy Szczuczyn – 5 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, rodzeństwo 
rodziców wspierający rodziców kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.

§ 3. Spełnienie przez rodziców kryteriów o których mowa w:

1) § 2 pkt 1 rodzic potwierdza oświadczeniem o realizacji obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo 
kandydata;

2) § 2 pkt 2 rodzic potwierdza oświadczeniem o zatrudnieniu na terenie Gminy Szczuczyn;

3) § 2 pkt 3 rodzic potwierdza oświadczeniem o zamieszkiwaniu krewnych kandydata wspierających rodziców 
w zapewnieniu mu należytej opieki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 121/XIV/16 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Szczuczyn, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 540).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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