Rada Miejska w Choszczme
ul. Wolności 24
73-200 C H O S Z C Z N O
tel. 095 765 27 3]

UCHWALA NR XXIIJ183/2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Choszczno

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ l. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
l) szkole - należy przez to rozumieć
Gmina Choszczno;

publiczne

szkoły

podstawowe,

2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych

dla których

opiekunów

organem

prowadzącym

jest

dziecka;

3) najbliższej rodzinie - należy przez to rozumieć siostrę, brata, babcię, dziadka, ciocię, wujka.

§ 2. Uchwala się zasady i kryteria rekrutacji
prowadzącym jest Gmina Choszczno.
§ 3. Do klas I publicznych
w obwodach tych szkół.

szkół

do klas I publicznych

podstawowych

przyjmuje

szkół podstawowych,
się

z urzędu

kandydatów

§ 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą zostać przyjęci do klasy I publicznej
jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§ 5. Kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych,
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając
l) rodzeństwo kandydata

4) wielodzietność

zamieszkuje

szkoły podstawowej,

zamieszkałych
poza obwodami
następujące kryteria:

tych szkół,

w obwodzie szkoły - 8 pkt;

w rodzinie kandydata - 7 pkt;

rodziny kandydata - 6 pkt.

§ 6. W celu potwierdzenia spełniania
przedłożyć następujące dokumenty:
l) oświadczenie

zamieszkałych

realizuje obowiązek szkolny w danej szkole - 10 pkt;

2) naj bliższa rodzina kandydata
3) niepełnosprawność

dla których organem

o miejscu zamieszkania

kryteriów,
najbliższej

o których

mowa w § 5 rodzice kandydata

mają obowiązek

rodziny kandydata;

2) kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
3) oświadczenie

o wielodzietności.

,

§ 7. Traci moc uchwała nr XIV1120/2016

Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 marca 2016r. w sprawie
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Choszczno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2016r. poz. 1821).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

Choszczna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Zachodni opomorskiego.
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