
UCHWAŁA NR XX/217/2017
RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych 
form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest 

organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie 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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948./ oraz art. 131 ust 4, ust 6 i art. 133 ust 2 i ust 
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe /Dz. U. z 2017 r. poz. 59/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Brańsk 
jest organem prowadzącym:

1) kandydat, który podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu – 5 pkt.

2) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni)  lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący 
dziecko - pracują (wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą) – 4 pkt.

3) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego lub 
szkoły  – 3 pkt.

4) kandydat, który wychowuje się w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej – 2 pkt.

5) kandydat, który wychowuje  się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 
1 pkt.

§ 2. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej:

1) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni)  lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący 
dziecko - pracują (wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą) – 4 pkt.

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły – 3 pkt.

3) kandydat, który wychowuje się w rodzinie korzystającej z pomocy społecznej – 2 pkt.

4) kandydat, który wychowuje  się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 
1 pkt.

§ 3. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 i §2 będą 
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII/150/16 Rady Gminy Brańsk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Brańsk jest organem prowadzącym /Dz. Urz. 
Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 1674/.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski
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