
UCHWAŁA NR XXX/245/17
RADY MIASTA BOCHNIA

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2, 3 i 6 oraz art.29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)Rada Miasta Bochnia                           uchwala                                    
co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria naboru oraz odpowiadająca im punktację, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta 
Bochnia;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 2.  Ustala się kryteria naboru oraz odpowiadającą im punktację, uwzględniane w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 
innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami:

1) kandydat mieszka na terenie miasta Bochnia - 12 punktów;

2) kandydat uczęszcza obecnie do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole – 10 punktów;

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do wybranej przez niego szkoły i będzie do 
niej uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 8 punktów;

4) w obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców w zapewnieniu mu 
należytej opieki – 6 punktów;

5) oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje szkoła obwodowa, a kandydat chce na 
nie uczęszczać (np. zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne i inne) – 4 punkty.

§ 3.  Ustala się, że niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 
2 będą stosowne oświadczenia rodzica.

§ 4.  Kryteria określone w § 2 oraz dokumenty ustalone w § 3 stosuje się odpowiednio do postępowania 
rekrutacyjnego do klasy pierwszej oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej dla kandydatów 
nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

§ 5. Kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumenty, o których mowa odpowiednio w § 
2 i § 3 obowiązują od rekrutacji do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.

§ 7. Traci moc uchwała nr XV/130/15 Rady Miasta Bochnia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły ( Dz. Urz. Woj. Małop. 
z 2016 r. poz. 545 ).

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

 
Przewodniczący Rady Miasta

Jan Balicki
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