
 

 

      
 
      UCHWAŁA NR XXVIII/237/2017 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU 
 

z dnia 1 marca 2017 r. 
 

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Miasto Białogard dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej 

szkoły, liczby punktów przyznanych tym kryteriom oraz 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 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez 
Miasto Białogard dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły brane są pod uwagę 
następujące kryteria, którym przyznaje się następujące liczby punktów: 
     
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole,                                                                      

do której prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne                  - 4 pkt;  
2) szkoła jest położona najbliżej miejsca zamieszkania kandydata    - 3 pkt;   
3) w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej                                                    

jednego z rodziców kandydata                                               - 2 pkt; 
4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  

do której prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne                                - 1 pkt. 
 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów określonych 
w § 1 są: 
 
1) poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do kryteriów 

określonych w pkt 1 i 4; 
2) pisemne oświadczenie rodzica kandydata – co do kryteriów określonych w pkt 2 i 3. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/148/2016 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 24 lutego 2016 r.                     

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej 
szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Miasto Białogard, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznanych tym kryteriom oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 
1136). 

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

 
 
 
 
 

 


