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Poz. 6043
UCHWAŁA NR XIII/194/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Supraśl
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Supraśl kandydatom zamieszkałym poza
obwodem:
Lp.

1.
2.

3.

Kryterium

Liczba
punktów

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Supraśl.

20

Oświadczenie rodziców/ opiekunów
prawnych lub jednego rodzica / opiekuna
prawnego dziecka.

Kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który
prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do przedszkola /
oddziału przedszkolnego / innej formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Supraśl.

15

Oświadczenie rodziców/ opiekunów
prawnych lub jednego rodzica / opiekuna
prawnego dziecka.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której
składany jest wniosek.

10

Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna
prawnego lub rodzica/ opiekuna prawnego samotnie
wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły.

5

Na terenie Gminy Supraśl zamieszkują dziadkowie
kandydata wspierający rodziców / opiekunów prawnych /
rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego
dziecko w zapewnieniu kandydatowi należnej opieki
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja.

1

4.

5.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium

Dane potwierdza Dyrektor Szkoły
na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu szkoły.
- Zaświadczenie poświadczające
zatrudnienie;
- wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub inny dokument poświadczający
prowadzenie działalności gospodarczej.
Oświadczenie rodziców/ opiekunów
prawnych lub jednego rodzica/ opiekuna
prawnego dziecka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX.323.2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 807, poz. 1617).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

