
UCHWAŁA NR XXVII/269/17
RADY GMINY BOCHNIA

z dnia 31 marca 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły prowadzonej 

przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), 
w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 tej ustawy, a także art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z p. zm.) Rada Gminy Bochnia uchwala, 
co następuje:

§ 1. W przypadku, gdy szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bochnia, będzie 
dysponować wolnymi miejscami, może przyjąć do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły 
w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Kandydat do klasy pierwszej zamieszkuje na terenie Gminy Bochnia – wartość kryterium: 8 punktów;

2) Kandydat do klasy pierwszej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – 
wartość kryterium: 10 punktów;

3) Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszczało wcześniej lub aktualnie uczęszcza do szkoły – 
wartość kryterium: 8 punktów;

4) W granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata do klasy pierwszej – wartość kryterium: 6 punktów;

5) W granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata do klasy pierwszej, którzy wspierają rodziców 
(prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – wartość kryterium: 5 punktów;

6) Kandydat do klasy pierwszej jest dzieckiem absolwenta szkoły – wartość kryterium: 3 punkty.

§ 2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1, jest potwierdzane poprzez:

1) Pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co do 
spełnienia kryteriów wymienionych w § 1 pkt. 1, 4 i 5.

2) Poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełnienia kryteriów 
wymienionych w § 1 pkt. 2, 3 i 6.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bochnia.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/130/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie 
określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły 
podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych 
przez Gminę Bochnia, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gajek
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