
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 

RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym do pierwszej 

klasy szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów i liczbę punktów przypisanych tym kryteriom 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Grodzisk Wielkopolski, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym 

przyznaje się następującą liczbę punktów:  

Lp. 

Kryterium 

Liczba 

punktów 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie 

kryterium 

1 
Kandydat zamieszkuje gminę Grodzisk Wielkopolski 10 pkt. oświadczenie 

2 Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w tej szkole 

(jeżeli  w szkole tej prowadzone były oddziały przedszkolne) 
10 pkt. oświadczenie 

3 Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie wnioskowanej 

szkoły 
5 pkt. oświadczenie 

§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie danego kryterium komisja 

rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia spełnienia tego kryterium. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego. 

§ 5.  Traci moc uchwała Nr XVI/99/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 

2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Wielkopolski. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Marek Kinecki 
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