
UCHWAŁA NR XI/134/2019
RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 
przez Gminę Filipów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 3 w związku 
z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i poz. 1680) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria oraz liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Filipów, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły:

1) dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo, prowadzących działalność 
gospodarczą, gospodartwo rolne lub studiujących w systemie stacjonarnym - 4 pkt;

2) dziecko jednego z rodziców/opiekunów prawnych pracujących - 2 pkt;

3) dziecko rodzica/opiekuna prawnego pracującego i samotnie je wychowującego - 5 pkt;

4) dziecko rodzica/opiekuna prawnego niepracującego i samotnie je wychowującego - 3 pkt;

5) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata na terenie Gminy Filipów - 
4 pkt;

6) dziecko spełniło obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego - 1 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w:

1) § 1 pkt. 1-4, rodzice/opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły 
podstawowej;

2) § 1 pkt. 5, rodzice/opiekunowie prawni składają zaświadczenie z zakładu pracy;

3) § 1 pkt. 6, rodzice/opiekunowie prawni składają zaświadczenie o spełnieniu rocznego przygotowania 
przedszkolnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała XXIV/176/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 
do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Filipów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 118).

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