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UCHWAŁA NR XXIII/126/16
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w
postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r.,
poz. 1515 z późn. zm.) i art. 20 e ust. 3 i 4 w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2156 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych, w Gminie Choczewo:
1) kandydat, który
w poprzednim roku szkolnym realizował obowiązkowe zajęcia wychowania
przedszkolnego w obecnej szkole podstawowej- 10 punktów,
2) rodzeństwo kandydata w danej szkole spełnia obowiązek szkolny -7 punktów,
3) rodzic kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Choczewo – 2
punkty.
§ 2. Ustala się kryteria i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
gimnazjum, w Gminie Choczewo:
1) kandydat, który w poprzednim roku szkolnym realizował obowiązek szkolny na terenie Gminy Choczewo10 punktów,
2) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce -7 punktów,
3) rodzic kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Choczewo – 2
punkty.
§ 3. Ustala się wzór dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 i § 2
tj.:
1) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły (załącznik nr 1),
2) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej w
Gminie Choczewo ( załącznik nr 2),
3) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o realizacji przez kandydata w poprzednim roku szkolnym
obowiązku szkolnego na terenie Gminy Choczewo (załącznik nr 3).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bronisław Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/16
Rady Gminy Choczewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka ………………………………...........................................….
(imię i nazwisko dziecka)
Uczęszcza w roku szkolnym .............../................... do ………..................................................................
....................................................................................................................................................................
(adres nazwa placówki)
Imię i nazwisko rodzeństwa dziecka
uczęszczającego do szkoły

…………………………
(data i czytelny podpis)

Klasa
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/126/16
Rady Gminy Choczewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
na terenie Gminy Choczewo
Ojciec/opiekun prawny
Ja niżej podpisany.......................................................................................................................................
zamieszkały.................................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr..................wydanym przez..........................................................
- *Oświadczam, że jestem zatrudniony w
....................................................................................................................................................................
lub
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................
(data i czytelny podpis)
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź
Matka/opiekun prawny
Ja niżej podpisana......................................................................................................................................
zamieszkały...............................................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr..................wydanym przez........................................................
- *Oświadczam, że jestem zatrudniony w
...................................................................................................................................................................
lub
- *Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
....................................
(data i czytelny podpis)
*Zaznaczyć właściwą odpowiedź
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/126/16
Rady Gminy Choczewo
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o realizacji przez kandydata w poprzednim roku szkolnym
obowiązku szkolnego na terenie Gminy Choczewo
Rodzic/opiekun prawny
Ja niżej podpisany/a....................................................................................................................................
Zamieszkały/a.............................................................................................................................................
Legitymujący/a się dowodem osobistym nr..................wydanym przez......................................................
- *Oświadczam, że córka /syn...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
realizowała/ realizował* obowiązek szkolny w
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............................................
.
(nazwa i adres placówki)
....................................
(data i czytelny podpis)
*niepotrzebne skreślić

