
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/211/17 

RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE 

z dnia 3 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Gościno 

Na podstawie art.131 ust.4, ust. 5 oraz ust. 6, art.133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz.59), art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku poz. 60), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz.446 t.j., poz. 1579, poz. 1948), Rada 

Miejska w Gościnie uchwala co następuje: 

§ 1.  Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gościno: 

Lp. Kryterium Wartość kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. Oboje rodzice (prawni opiekunowie) 

kandydata  mieszkają na terenie  Gminy  

Gościno 

5 Oświadczenie każdego rodzica 

(opiekuna prawnego) 

2. Oboje rodzice kandydata pracują 

zawodowo/ studiują dziennie 

5  Oświadczenie każdego rodzica 

(opiekuna prawnego) 

3. Rodzeństwo kandydata  uczęszcza już do 

przedszkola, oddziału przedszkolnego/ 

szkoły podstawowej  do której  rodzic 

złożył dokumenty  rekrutacyjne 

5 Wniosek o przyjęcie dziecka do 

publicznego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego 

4. Deklarowany pobyt dziecka 

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

3 punkty za każdą  

zadeklarowaną  godzinę 

powyżej 5 godzin. 

Maksymalnie 9 punktów 

Oświadczenie  rodzica 

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

Gościno 

Lp. Kryterium Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1. Rodzeństwo kandydata  do klasy pierwszej  

uczęszczało wcześniej lub aktualnie  uczęszcza do 

danej szkoły 

10 Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) 

2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego, 

przedszkola lub innych form wychowania 

4 Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) 
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przedszkolnego w obwodzie danej szkoły 

podstawowej 

3. W granicach obwodu szkoły podstawowej 

znajduje się miejsce pracy przynajmniej  jednego 

z rodziców 

4 Oświadczenie rodzica (prawnego 

opiekuna) 

§ 3.  Tracą moc uchwała Nr XX/124/16 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 9 marca  2016 r.  w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i  gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest  

Gmina Gościno (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 roku poz. 1123) oraz 

uchwała Nr XX/125/16 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 9 marca  2016 r. w sprawie  w sprawie określenia 

kryteriów  na drugim etapie  postępowania  rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form 

wychowania  przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzonych przez  

Gminę Gościno (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 roku poz. 1124).   

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

Barbara Koleśnikow 
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