
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/241/17 

RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA 

z dnia 27 marca 2017 roku 

w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna  oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie 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.) oraz art. 133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 59) w związku z art. 1 i art. 369 pkt 1 oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),  Rada  Gminy Ochotnica Dolna uchwala, 

co następuje:   

§ 1. 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodach tych 

szkół. 

2. Jeżeli dana szkoła podstawowa po przyjęciu wszystkich uczniów z obwodu szkoły, nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przyjąć uczniów spoza obwodu po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria: 

1) w danej szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 20 pkt., 

2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej – 15 pkt., 

3) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów – 5 pkt., 

4) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 5 pkt.  

§ 2. Spełnienie kryteriów określonych w § 1 potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej 

w posiadaniu danej szkoły oraz stosownych oświadczeń złożonych przez rodziców (opiekunów prawnych) 

kandydata.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 stycznia 2016 r. 

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Franciszek Ziemianek 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 2347
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