
UCHWAŁA NR XXIX/228/17
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek prowadzonych 
przez Gminę Biesiekierz

Na podstawie art.131 ust.4-6, art.133 ust.2 i 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1, art. 189 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U . z 2017 r. poz.59), art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 60), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U . z 2016 r. poz.446 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego 
Przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Biesiekierz: 

Lp.  Kryterium  Wartość 
kryterium 
w punkta
ch 

 Dokument potwierdzajacy spełnienie kryterium

1.  Oboje rodziców (prawni opiekunowie) mieszkają na terenie gminy 
Biesiekierz i oboje rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Koszalinie 

 5  oświadczenie każdego rodzica (opiekuna 
prawnego0 o rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym 
w Koszalinie

2 Rodzice (prawni opiekunowie) wykonują pracę na podstawie 
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ucza się w trybie 
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą 

5 zaświadczenie z zakładu pracy lub szkoły, 
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego 
lub działalności pozarolniczej każdego rodzica 
(prawnego opiekuna0

 Czas pobytu dziacka w przedszkolu/innej formie wychowania 
przedszkolnego powyżej: 

 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 
przedszkola lub innej formy wychowania 
przedszkolnego

- 7 godzin dziennie 2 
- 8 godzin dziennie 3

3. 

- 9 godzin dziennie 4 
4.  Rodzeństwo będzie kontynuowało wychwanie przedszkolne 

w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego 
 1  deklaracja o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym 
przedszkolu/innej formie wychowania 
przedszkolnego

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Biesiekierz : 

Lp.  Kryterium  Wartość 
kryterium 
w punktach 

 Dokument 
potwierdzający spełnienie 
kryterium

1.  Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły  10  oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

2.  Rodzic/rodzice (prawni opiekunowie) pracują w miejscowości, która należy do 
obwodu szkoły 

 4  dokument potwierdzający 
zatrudnienie rodziców

3.  Dzieci, których krewni (np.babcia, dziadek) wspierają rodziców w zapewnieniu im 
należytej opieki zamieszkując w miejscowości należącej do obwodu szkoły 

 4  oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna)

4.  Rodzeństwo absolwentów szkoły  2  oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

§ 3. § 3. Traci moc: 

- Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, innych form wychowania 
przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Biesiekierz 
(Dz.Urz.Woj.Zachod. z 2015r. poz.1014), 
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- Uchwała nr XVII/139/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 
naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Biesiekierz ( Dz.Urz.Woj.Zachod. 
z 2016r. poz.1164).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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