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UCHWAŁA NR XXXI/256/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych
oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
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.) w związku z art. 204 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Bobowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Bobowa:
L.p.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

1.

Dzieci obojga rodziców pracujących/
pobierających naukę

5 pkt

Oświadczenie rodziców o ich
zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

2.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza
już do danego przedszkola lub szkoły
podstawowej (do którego rodzic złożył
dokumenty rekrutacyjne).

4 pkt

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu
rodzeństwa do danego przedszkola lub
szkoły podstawowej.

3.

Dzieci z rodzin pozostających pod
opieką GOPS

3 pkt

Dokument wydany przez uprawnioną
instytucję.
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4.

Dogodne (względem miejsca
zamieszkania kandydata lub miejsca
pracy rodzica kandydata) położenie
przedszkola, do którego kandydat ma
być przyjęty
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2 pkt

Oświadczenie rodziców o dogodnym
miejscu zamieszkania lub miejscu pracy

§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej, do publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej:
L.p.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

1.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie
sąsiadującym bezpośrednio z obwodem
wybranej szkoły.

3

Oświadczenie rodziców o miejscu
zamieszkania.

2.

Kontynuacja nauki w danej szkole po
realizacji obowiązku przygotowania
przedszkolnego.

3

Oświadczenie rodziców o miejscu
realizacji obowiązku przygotowania
przedszkolnego ich dziecka.

3.

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny
w wybranej szkole.

2

Oświadczenie rodziców potwierdzające
realizację obowiązku nauki ich
dzieci/dziecka w danej szkole.

4.

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje
się w pobliżu szkoły.

2

Oświadczenie rodziców o ich miejscu
pracy zawodowej.

5.

W pobliżu szkoły zamieszkują krewni
dziecka, wspierający rodziców lub
rodzica w zapewnieniu należytej opieki.

2

Oświadczenie rodziców
o zamieszkiwaniu krewnych, którzy
wspierają ich w zapewnieniu dziecku
należytej opieki.

§ 3. Ustala się terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się terminy i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Traci moc Uchwała nr XVI/152/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej
szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/256/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 27 marca 2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym 2017/2018 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Bobowa.
Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
lub innej formy wychowania przedszkolnego
wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 01 kwietnia 2017r.
do 21 kwietnia 2017r.
do godz. 1500

od 01 czerwca 2017r.
do 06 czerwca 2017r.
do godz. 1500

do 28 kwietnia 2017r.
do godz. 1500

do 12 czerwca 2017r.
do godz. 1500

do 04 maja 2017r.
do godz. 1500

do 19 czerwca 2017r.
do godz. 1500

do 12 maja 2017r.
do godz. 1500

od 23 czerwca 2017r.
do godz.1500

do 22 maja 2017r.
do godz. 1500

30 czerwca 2017r.
do godz. 1500

Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/256/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 27 marca 2017 r.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 dla których organem prowadzącym jest
Gmina Bobowa.
Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 01 kwietnia 2017r.
do 21 kwietnia 2017r.
do godz. 15.00

od 07 sierpnia 2017r.
do 11 sierpnia 2017r.
do godz. 15.00

do 28 kwietnia 2017r. do
godz. 15.00

do 16 sierpnia 2017r.
do godz. 15.00

do 04 maja 2017r.
do godz. 1200
do 12 maja 2017r.
do godz. 1500
22 maja 2017r.
do godz. 12.00

18 sierpnia 2017r.
do godz. 12.00
.
do 24 sierpnia 2017r.
do godz. 15.00
25 sierpnia 2017 r.
do godz. 12.00

Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

