
UCHWAŁA Nr XII.88.2020 

RADY GMINY W IMIELNIE 

z dnia  31 stycznia 2020 r. 

 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Imielno mających 

zastosowanie do kandydatów spoza obwodu tych szkół  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) Rada 

Gminy w Imielnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się kryteria naboru, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Imielno, mające zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami 

tych szkół oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie  

z załącznikiem do uchwały.   

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Imielno. 

 

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

 do Uchwały Nr XII.88.2020 

  Rady Gminy Imielno  

    z dnia 31 stycznia 2020 r.  

 

 

Kryteria naboru, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów do pierwszych klas publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno mające zastosowanie do kandydatów spoza 

obwodu tych szkół 

 

L.p. Kryteria rekrutacji określone przez 
organ prowadzący 

Dokumenty potwierdzające 
spełniane kryterium 

Wartość 
kryterium 
w punktach 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
placówki 

Oświadczenie rodzica 10 pkt 

2. Droga kandydata do szkoły jest 
krótsza niż do szkoły obwodowej 

Oświadczenie rodzica 5 pkt 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata wspierający 
rodziców/opiekunów w zapewnieniu 
mu należytej opieki. 

Oświadczenie rodzica 3 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 

1148 z późn. zm.) wyznaczają zasady i procedury przyjmowania uczniów do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się 

z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 cytowanej ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem 

publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. 

W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 

i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

Podjęcie uchwały jest zasadne. 


