
UCHWAŁA NR XXXIII/161/2017
RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkół podstawowych dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Grybowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa kryteria, niezbędne dokumenty oraz liczbę punktów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym dzieci do szkół prowadzonych przez Miasto Grybów.

§ 2. 

1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 punktów,

2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 punkty,

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów 
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 punkty,

4) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 2 punkty,

5) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej - 1 punkt.

2. W celu spełnienia kryteriów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rodzice ucznia zobowiązani są dostarczyć 
zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły.

3. W celu spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 rodzice ucznia zobowiązani są 
złożyć stosowne oświadczenie.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych 
i gimnazjum, dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
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§ 5. 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego . 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Grybowie

Józef Góra
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