
Zarządzenie Nr 17/2017 
Burmistrza Borku Wikp. 
z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego i do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Borek Wikp. na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 154 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli 
i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Borek 
Wikp. na rok szkolny 2017/2018 określone uchwałą Rady Miejskiej Borku Wikp. 
VI/17/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym kryteriom 
liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów: _________________________________

Nazwa kryterium Wartość 
kryterium

Dokument potwierdzający 
spe 1 n i an i e k ry ter i um

oboje rodzice pracują zawodowo 
(za miejsce pracy uznaje się również 

gospodarstwo rolne)

3 pkt oświadczenie w karcie 
zgłoszenia dziecka do 

przedszkola
rodzeństwo dziecka korzysta z opieki 
edukacyjnej w tym przedszkolu, do 

którego nabór się odbywa

1 pkt oświadczenie w karcie 
zgłoszenia dziecka do 

przedszkola

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas 
pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określone uchwałą 
Rady Miejskiej Borku Wikp. XXII/126/2016 z dnia 17 marca 2016 roku 
w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu



rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku 
dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez 
Gminę Borek Wielkopolski, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Nazwa kryterium W artość 
kryterium

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

Miejsce pracy rodzica/opiekuna 
prawnego znajduje się w granicach 

obwodu szkoły

5 pkt Pisemne oświadczenie 
rod zi c ó w/o p i ek u nów 
prawnych kandydata

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
danej szkoły lub oddziału 

przedszkolnego

5 pkt Pisemne oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata

Kandydat do klasy pierwszej 
realizował w tej szkole obowiązek 

rocznego przygotowania 
przedszkolnego albo uczęszcza! do 

szkoły podstawowej na terenie gminy 
Borek Wielkopolski

5 pkt Pisemne oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracował: Tomasz Marszalek


