UCHWAŁA NR XV/120/2015
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez gminę Zdzieszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr
94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007; r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i
Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz.
1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622,
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 z 2013 r. poz.
87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r.
poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607 i 1629) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria oraz odpowiadającą
im liczbę punktów:
1) rodzic/opiekun kandydata jest absolwentem szkoły (2 pkt),
2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów w
zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),
3) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców/opiekunów kandydata (4 pkt),
4) niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa bądź jego rodziców/opiekunów (5 pkt)
5) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata (6 pkt),
6) kandydat posiada rodzeństwo w szkole (7 pkt).
2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą
oświadczenia rodzica/rodziców/ opiekunów kandydata.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Edward Paciorek

Id: B5856BE6-B5C6-454E-9C4B-E070578CD1C5

Strona 1

Uzasadnienie
Do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Zdzieszowice.
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła
jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu. Zgodnie z art. 20e ustawy o systemie
oświaty gmina ma obowiązek określić kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów dla
dzieci spoza obwodów jeżeli są wolne miejsca w placówkach po przyjęciu dzieci z obwodów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa lub dane publiczne gimnazjum 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, oraz może być
brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
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