
UCHWAŁA NR XXVIII/214/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE 

z dnia 24 marca 2017 r.  

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następuje kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas I 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwo-

dami tych szkół wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów: 

1) kandydat mieszka na terenie gminy Golczewo, lecz poza obwodem szkoły podstawowej, do której zostało

złożone zgłoszenie do klasy I - 35 pkt;

2) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym objętym rekrutacją, będzie uczęszczało do przedszkola,

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły na terenie gminy Golczewo - 20 pkt;

3) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudnione u pracodawcy mającego

siedzibę na terenie gminy Golczewo lub prowadzi działalność gospodarczą, której siedziba jest na terenie

gminy Golczewo - 10 pkt.

§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów na drugim etapie postępo-

wania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golczewo: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o rodzeństwie tego kandydata, które w roku szkol-

nym objętym rekrutacją, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w szkole podstawowej na terenie

gminy Golczewo (odpowiednio w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej); należy

podać imię i nazwisko każdej z tych osób;

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę na

terenie gminy Golczewo albo o prowadzeniu działalności gospodarczej, której siedziba jest na terenie gmi-

ny Golczewo;

3) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata określające adres zamieszkania kandydata.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Dorniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1487
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