
UCHWAŁA NR XLVIII/409/2022 
RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia 31 stycznia 2022 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Rokietnica na rok szkolny 2022/2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 
Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.1082 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje: 

§ 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rokietnica, 
mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 2. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa 
w §1: 

1.W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 5 pkt. 

2.Kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola 4 pkt 

3.Na terenie Gminy Rokietnica pracuje rodzic lub oboje rodziców kandydata 4 pkt 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2: 

1. oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły; 

2. oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu dziecka do miejscowego przedszkola; 

3. oświadczenie rodziców kandydata o miejscu zatrudnienia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Rokietnica 

 
 

Izabela Dziamska 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVIII/409/2022 

RADY GMINY ROKIETNICY 

z dnia 31 stycznia 2022 roku  

 

 

 

w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których  

                    organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica na rok szkolny 2022/2023.   

 

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się kandydatów na 

podstawie zgłoszenia rodziców. W przypadku kandydatów spoza obwodu to organ prowadzący ustala 

kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych uwzględniające potrzeby dziecka i 

jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Ustalając kryteria, organ prowadzący przyznaje 

określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.   

Biorąc pod uwagę powyższe oraz konieczność dostosowania treści uchwały do aktualnych przepisów, 

podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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ZAŁĄCZNIK  NR 1 
do Uchwały NR XLVIII/409/2022 

RADY GMINY ROKIETNICY 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 

 
                                                                                                ……………………………………….. 
                                                                                                          Miejscowość, data 
 
 
OŚWIADCZENIE 
rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym już do szkoły 
       
 
 
Oświadczam, że  do szkoły ……………………………………………………………………………. 
                                                                                     ( nazwa szkoły 

uczęszcza   
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (imię i nazwisko rodzeństwa Kandydata) 

 
                 
 
 

………………………………………………….. 
           Podpis rodziców 
 
 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 ………………………………………… 
 Podpis rodziców 
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ZAŁĄCZNIK  NR 2 
do Uchwały NR XLVIII/409/2022 

RADY GMINY ROKIETNICY 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 
 
 
                                                                                                ……………………………………….. 
                                                                                                          Miejscowość, data 
 
 
OŚWIADCZENIE 
rodziców o  kandydacie, który uczęszczał  do miejscowego przedszkola 
       
 
 
Oświadczam, że  do przedszkola  …………………………………………………………….. 
                                                                                              (nazwa przedszkola) 

uczęszczał   
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko rodzeństwa Kandydata) 

 
 
 

………………………………………………….. 
           Podpis rodziców 
 
 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 ………………………………………… 
 Podpis rodziców 
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ZAŁĄCZNIK  NR 3 
do Uchwały NR XLVIII/409/2022 

RADY GMINY ROKIETNICY 

z dnia 31 stycznia 2022 roku 
 
 
                                                                                                ……………………………………….. 
                                                                                                         Miejscowość, data 
 
OŚWIADCZENIE 
rodziców o zatrudnieniu 
 
Oświadczam, że  jestem zatrudniona/ zatrudniony 
 

1. Matka dziecka 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                           (nazwa zakładu pracy) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres zakładu pracy) 

2. Ojciec dziecka 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zakładu pracy) 
                          
              …………………………………………………………………………………………………………………… 

 (adres zakładu pracy) 

 

 
 
 …………………………………………… 
            Podpis rodziców 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
 ………………………………………… 
 Podpis rodziców 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 11C5D4A7-90A8-4E0B-AE3A-D6BECCAFD5ED. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 1
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3

	Paragraf 4
	Paragraf 5

	Uzasadnienie
	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3

