
UCHWAŁA NR XXIV/154/2017
RADY GMINY BRODNICA

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Brodnica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz 
z określeniem liczby punktów dla każdego kryterium.

Na podstawie art. 133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948)  Rada Gminy Brodnica uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół  podstawowych dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem wybranej przez nich publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Brodnica, 
nadając każdemu z nich określoną liczbę punktów, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Dla każdego z kryteriów określa się dokument, który należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania 
danego kryterium oraz przyznawaną kandydatowi liczbę punktów za spełnianie danego kryterium.

1.  Dla kandydatów do klas pierwszych szkół  podstawowych zamieszkałych poza obwodem wybranej 
przez nich publicznej szkoły podstawowej określa się następujące kryteria przyznając im określoną liczbę 
punktów:

Lp. KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW

1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej samej 
placówce 3 

2. Rodzina kandydata jest wielodzietna 1 
3. Kandydat jest wychowywany tylko przez jednego z rodziców 2 

4.
W obwodzie szkoły zamieszkują osoby spokrewnione 

z kandydatem, które wspierają jego rodziców/prawnych 
opiekunów w zakresie opieki nad kandydatem

2 

5. Kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność 2 
2.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 2 ust. 1 są:

1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o fakcie uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły 
podstawowej do której składane jest zgłoszenie według wzoru stanowiącego załącznik 1 do uchwały;

2) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny kandydata według wzoru 
stanowiącego załącznik 2 do uchwały;

3) Oświadczenie rodzica o fakcie samotnego wychowywania dziecka, będącego kandydatem do szkoły 
podstawowej według wzoru stanowiącego załącznik 3 do uchwały;

4) Zgodne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata oraz osób spokrewnionych z kandydatem, 
które będzie potwierdzać, iż w obwodzie szkoły zamieszkują osoby spokrewnione z kandydatem, które 
wspierają jego rodziców/prawnych opiekunów w zakresie opieki nad kandydatem według wzoru 
stanowiącego załącznik 4 do uchwały;

5) Dokument orzekający o niepełnosprawności kandydata.

§ 3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentów określonych w § 2 ust. 2, niezbędnych do 
potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 ust. 1 dla postępowań uzupełniających do klas pierwszych szkół 
podstawowych dla którego organem prowadzącym jest Gmina Brodnica, komisja rekrutacyjna rozpatrując 
zgłoszenie, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.
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§ 5.  Traci moc uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Brodnica z dnia 15 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Brodnica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 
podstawowej lub gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełniania wymaganych kryteriów wraz z określeniem liczby punktów 
dla każdego kryterium (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 1471).

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Brodnica

Andrzej Wojciechowski
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Załącznik nr 1 do Uchwały 

 Nr XXIV/154/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA 

DO SZKOŁY, DO KTÓREJ KANDYDAT UBIEGA SIĘ O PRZYJĘCIA 

 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a 

……………………… legitymujący/-a się dowodem osobistym seria i 

numer………………………,oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko 

rodzeństwa)……………………………………………………………(data i miejsce 

urodzenia rodzeństwa)……………………………………………………………uczęszcza do 

szkoły,  

do której kandydat ubiega się o przyjęcie. 

 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 2 do Uchwały 

 Nr XXIV/154/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 

KANDYDATA 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a 

……………………… legitymujący/-a się dowodem osobistym seria i 

numer………………………,oświadczam, że rodzina kandydata 

……………………………… (imię i nazwisko kandydata), jest rodziną wielodzietną. 

 

Data i czytelny podpis 
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Załącznik nr 3 do Uchwały  

Nr XXIV/154/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA O FAKCIE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA, BĘDĄCEGO 

KANDYDATEM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a ……………………… 

legitymujący/-a się dowodem osobistym seria i numer………………………oświadczam,  

że samotnie wychowuję kandydata ……………………………………… (imię i nazwisko 

kandydata) 

 

Data i czytelny podpis 

 

 

Id: 4913A2DA-A748-4382-8F6B-5E7918284A03. Podpisany Strona 1



 

Załącznik nr 4 do Uchwały  

Nr XXIV/154/2017 

Rady Gminy Brodnica  

z dnia 27  marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA ORAZ OSÓB 

SPOKREWNIONYCH Z KANDYDATEM, POTWIERDZAJĄCE, IŻ W OBWODZIE SZKOŁY ZAMIESZKUJĄ 

OSOBY SPOKREWNIONE Z KANDYDATEM, KTÓRE WSPIERAJĄ JEGO RODZICÓW/PRAWNYCH 

OPIEKUNÓW W ZAKRESIE OPIEKI NAD KANDYDATEM 

 

Ja, niżej podpisany/-a ……………………………, zamieszkały/-a 

……………………… legitymujący/-a się dowodem osobistym seria i 

numer………………………,oświadczam, że w obwodzie szkoły 

………………………………………………………(nazwa szkoły i adres siedziby) 

zamieszkują osoby spokrewnione z kandydatem ……………………………………(imię i 

nazwisko kandydata), tj. 

1) …………………………………………… (imię, nazwisko) …………………………… 

(pokrewieństwo) ……………………………… adres zamieszkania; 

2) …………………………………………… (imię, nazwisko) …………………………… 

(pokrewieństwo) ……………………………… adres zamieszkania, 

które wspierają rodziców/prawnych opiekunów w zakresie opieki nad kandydatem. 

 

Data i czytelny podpis 
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