UCHWAŁA NR XXXIV/320/18
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas
pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Pszczółki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.1875 z późn. zm.) oraz art.133 ust.2 i 3, w związku z art.29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów spoza obwodu, do klas pierwszych w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w przypadku dysponowania
przez szkołę wolnymi miejscami, określa się kryteria wraz z określeniem ich wartości punktowej:
Lp

Kryterium

1.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do
szkoły podstawowej, do której składany
jest wniosek:
miejsce pracy co najmniej jednego
z rodziców/
opiekunów
prawnych
kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły podstawowej, do której składany
jest wniosek
w obwodzie szkoły podstawowej, do
której
składany
jest
wniosek,
zamieszkują
osoby
wspomagające
rodziców/
prawnych
opiekunów
w sprawowaniu opieki nad kandydatem

2.

3.

Liczba
punktów
5

3

2

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata
do wybranej szkoły
zaświadczenie
o miejscu
zatrudnienia
rodziców/opiekunów
prawnych,
w przypadku
prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny
wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
oświadczenie o miejscu zamieszkania osób
wspierających rodziców/ opiekunów prawnych
w sprawowaniu opieki nad kandydatem

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa
w ust. 1, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/104/16 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych oraz Publicznego Gimnazjum prowadzonych przez gminę Pszczółki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Ostrowska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W
postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
W związku z powyższym za zasadne uznaje się podjęcie niniejszej uchwały.
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