
Projekt

z dnia  9 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 
2017/2018 do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 466,  poz.1579, poz. 1948) oraz 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. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto 
Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów

2) kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty

3) kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty

4) niepełnosprawność kandydata, rodzica, obojga rodziców lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

§ 2. 1. Potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 2 - 6 następuje poprzez:

1) w przypadku kryteriów, o którym mowa w § 1 pkt 3, 5 i 6 – oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego / 
osoby sprawującej pieczę zastępczą

2) w przypadku kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 – aktualna Karta Dużej Rodziny Hajnowskiej

3) w przypadku kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności,  orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U.  z 2016 r., 
poz. 2046 ze zm.).

2. Uprawnienia do korzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 1 potwierdza na wniosku dyrektor 
szkoły, do której wpłynął wniosek o przyjęcie dziecka, na podstawie dokumentacji znajdującej się w placówce.

§ 3.  Tracą moc:

1) uchwała Nr XII/99/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych 
przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby 
punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 894)

2) uchwała Nr XII/100/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych 
przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia 
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dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 
kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r., poz. 895).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

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

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk
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