
UCHWAŁA NR XXXV/257/2017
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60),

Rada Gminy Trąbki Wielkie
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie, a także dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje 
się odpowiednią liczbę punktów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej 
szkoły - 5 punkty;

2) rodzic (prawny opiekun) pracuje lub prowadzi działalności gospodarczą na terenie gminy Trąbki Wielkie  - 
5 punkty;

§ 3. 1.  Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1  dokonuje dyrektor szkoły na podstawie 
dokumentacji szkoły.

2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się oświadczenie 
rodzica (prawnego opiekuna), wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/145/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z  dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Trąbki Wielkie dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskie.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Leszczyński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXV/257/2017 

Rady Gminy Trąbki Wielkie 

z dnia 7 marca 2017 r. 

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 

pobieraniu nauki w systemie dziennym 

 

Ojciec 

 
Ja niżej podpisany...................................................................... 

 

zamieszkały............................................................................. 

 

legitymujący się dowodem osobistym nr..................wydanym przez............................. 

 

- *Oświadczam, że jestem zatrudniony w 

....................................................................................................................................... 

 

lub 

- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym  

...................................................................................................................................... 

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

…………., dnia.........................        (czytelny podpis) 
 

* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 

Matka 

 
Ja niżej podpisana...................................................................... 

 

zamieszkała............................................................................. 

 

legitymująca się dowodem osobistym nr..................wydanym przez............................. 

 

- *Oświadczam, że jestem zatrudniona w 

....................................................................................................................................... 

 

lub 

 

- *Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym 

……………...................................................................................................................... 

 

lub 

- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą 

……………….................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

 

…………., dnia.........................        (czytelny podpis) 
* Zaznaczyć właściwą odpowiedź 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez radę gminy, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do
ich potwierdzenia.

Kryteria lokalne uwzględniają przede wszystkim potrzeby ucznia i jego rodziny. Zadbano aby kandydat
mógł uczęszczać do szkoły razem z rodzeństwem. Preferuje się także pierwszeństwo dla rodziców, którzy
pracują na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

Uchwała określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Projekt uchwały
skonsultowany został z dyrektorami szkół.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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