
Projekt

z dnia  16 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas 
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, 

do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania 
każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających 

spełnianie kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z  art. 20e ust. 3 i 4, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas 
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, 
do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
wraz z odpowiadającą każdemu kryterium liczbą punktów:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata - 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym - 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata 
w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy 
wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania 
pozarolniczej dzialaności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 5 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są oświadczenia 
rodziców/prawnych opiekunów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady postepowania rekrutacyjnego

do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum

dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi

miejscami. W myśl artykułu 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) w postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria

określane przez organ prowadzący, który przyznaje im określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty

niezbędne do ich potwierdzenia. Zgodnie z art. 20zf ust. 1 ww. ustawy zadania i kompetencje określone

w art. 20e ust. 3 i 4 wykonuje odpowiednio rada gminy. Nowe zasady obowiązują od roku szkolnego

2016/2017. Powyższe kryteria uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka

i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
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