UCHWAŁA NR XVIII/148/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań.
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do pierwszych klas szkoły
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań, liczbę punktów przyznaną danemu
kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły.
§ 2. Określa się następujące kryteria i przyznaje każdemu z kryterium liczbę punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
1) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – 1 pkt;
2) miejsce pracy lub prowadzenia działalności któregokolwiek z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
znajduje się na terenie Gminy Suchań – 1 pkt;
3) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje w danym roku szkolnym edukację w placówce na terenie Gminy
Suchań – 1 pkt.
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełniania kryteriów określonych w § 2 są odpowiednio:
1) oświadczenie o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce,
prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
2) oświadczenie o nauce rodzeństwa kandydata.
§ 4. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem tej szkoły,
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria i odpowiadającą im
liczbę punktów:
1) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje w danym roku szkolnym edukację w placówce na terenie Gminy
Suchań – 1 pkt;
2) miejsce pracy lub prowadzenia działalności któregokolwiek z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
znajduje się na terenie obwodu szkoły – 1 pkt;
3) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Suchań - 1 pkt;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.
5) kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy
cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność
gospodarczą – 1 pkt;
§ 5. Dokumentami potwierdzającymi spełniania kryteriów określonych w § 4 są odpowiednio:
1) oświadczenie o nauce rodzeństwa kandydata;
2) oświadczenie o zatrudnieniu, wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej;
3) oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej na terenie
Gminy Suchań;
4) oświadczenie o fakcie wspierania rodziców (opiekunów prawnych) kandydata w zapewnieniu mu należytej
opieki przez krewnych oraz o miejscu ich zamieszkania.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Dariusz Kurant
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