
UCHWAŁA NR XLIII.254.2018
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół  podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2017 r., 
poz. 1875 i poz. 2232), oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 z późn.zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych  publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez  gminę Golub-Dobrzyń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami 
szkół:

1) rodzeństwo kandydata  uczęszcza  do  danej szkoły   – 10 punktów;

2) kandydat korzystał  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu znajdującym się                         
w obwodzie danej szkoły – 7 punktów;

3) co najmniej jedno z rodziców zatrudnione jest/prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Golub-
Dobrzyń  – 5 punktów.

§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa 

w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają odpowiednie oświadczenia na piśmie dołączane do wniosku 
o przyjęcie do szkoły.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 winny zawierać adnotację, że zawarte w nich dane są zgodne ze 
stanem faktycznym..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 949 i 2203

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 marca 2018 r.

Poz. 1122



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski
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