
UCHWAŁA NR XXXVII/254/2017

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół 
podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
Oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 60), oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a także art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół 
podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko wraz z odpowiadającą im liczbą 
punktów oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3. 

Traci moc Uchwałą Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy 
pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Brzesko dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły lub gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania 
liczby punktów każdemu kryterium

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/254/2017

Rady Miejskiej w Brzesku

z dnia 31 marca 2017 r.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół 
podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Brzesko wraz z odpowiadającą im liczbą 
punktów oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty do potwierdzenia 
kryterium

1.
Kandydat zamieszkały na terenie 
Gminy Brzesko i w obwodzie 
szkoły

20 Oświadczenie rodziców lub 
opiekunów prawnych

2.

Rodzeństwo kandydata realizuje 
obowiązek wychowania 
przedszkolnego lub obowiązek 
szkolny w szkole lub szkole 
wchodzącej w skład zespołu co 
szkoła rekrutująca

10 Oświadczenie rodziców lub 
opiekunów prawnych

3.

Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w szkole lub 
oddziału wchodzącego w skład 
zespołu co szkoła rekrutująca lub 
do przedszkola w obwodzie szkoły

10 Oświadczenie rodziców lub 
opiekunów prawnych

4. Kandydat spoza obwodu szkoły 8 Nie dotyczy

5. Kandydat spoza obwodu Gminy 
Brzesko 5 Nie dotyczy
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