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Poz. 8329
UCHWAŁA NR XIX/145/15
RADY GMINY BISKUPICE
z dnia 14 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 20e ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów dziecka,
2. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,
3. Szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe, gimnazja i zespoły prowadzone przez Gminę
Biskupice.
§ 2. Uchwała określa:
1) kryteria naboru oraz punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych, gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Biskupice,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnianych kryteriów.
§ 3. 1. Uczniowie zamieszkali w Gminie Biskupice do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum
zapisywani są z urzędu.
2. Rekrutacja uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny,
zamieszkałych poza obwodami tych szkół, odbywa się w okresie do 20 sierpnia każdego roku.
§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i zamieszkałych poza obwodami tych szkół
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka
Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły
obwodowej i nie przekracza 3 km
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego
w szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka
(babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu
mu należytej opieki

Liczba punktów
10
10
10
5
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5.
6.

–2–

Rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły
Przyjęcie dziecka nie spowoduje zwiększenia ilości
oddziałów danej klasy w szkole
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5
5

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 4.1. będą
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 1).
§ 5. 1. Kandydatów do klas pierwszych gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w
drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
W szkole obowiązek spełnia rodzeństwo dziecka
Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły
obwodowej i nie przekracza 3 km
Przyjęcie dziecka nie spowoduje zwiększenia ilości
oddziałów danej klasy w szkole

Liczba punktów
10
5
5

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 5.1. będą
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (Załącznik nr 2).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Artur Chmiela
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/15
Rady Gminy Biskupice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
.........................…...........................................
(miejscowość, data)
…...............................................................................
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)
…...............................................................................
adres zameldowania na pobyt stały
……………………………………………………………….
...........................................
telefon kontaktowy
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. w szkole obowiązek szkolny spełnia / nie spełnia* rodzeństwo dziecka,
2. droga dziecka do szkoły jest/ nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km,
3. dziecko uczęszczało/ nie uczęszczało* do oddziału przedszkolnego w tej szkole,
4. w obwodzie szkoły zamieszkują/ nie zamieszkują* krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.
*niepotrzebne skreślić
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych wykazanych w oświadczeniu.
.................….......................................................
(podpis składającego oświadczenie)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/15
Rady Gminy Biskupice
z dnia 14 grudnia 2015 r.
...........................…...........................................
(miejscowość, data)
…...............................................................................
(nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna)
…...............................................................................
adres zameldowania na pobyt stały
……………………………………………………………….
...........................................
telefon kontaktowy
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. w szkole obowiązek szkolny spełnia / nie spełnia* rodzeństwo dziecka,
2. droga dziecka do szkoły jest/ nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km,
*niepotrzebne skreślić
Własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych wykazanych w oświadczeniu.
…...............................................................
(podpis składającego oświadczenie)

