UCHWA A NR 128/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie okre'lenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkó,
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez GminOpatówek, które b-d/ brane pod uwag- na etapie post-powania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszka,ych poza obwodem publicznej
szko,y podstawowej lub publicznego gimnazjum, okre'lenia liczby punktów za
ka0de z tych kryteriów oraz dokumentów niezb-dnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w zwi zku
z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrze(nia 1991r. o systemie o(wiaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z pó+n. zm.) Rada Gminy Opatówek uchwala, co
nast0puje:
§1
Okre(la si0:
1) pi02 kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadaj c im liczb punktów obowi zuj cych
na etapie post0powania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkó4
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gmin0 Opatówek dla
kandydatów zamieszka4ych poza obwodem ww. szkó4,
2) dokumenty niezb0dne do potwierdzenia tych kryteriów,
zgodnie z za4 cznikiem do uchwa4y.
§2
Wykonanie uchwa4y powierza si0 Wójtowi Gminy Opatówek.
§3
1. Uchwa4a wchodzi w 6ycie po up4ywie 14 dni od dnia og4oszenia w Dzienniku
Urz0dowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa4a podlega og4oszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu
na tablicy og4osze: w Urz0dzie Gminy Opatówek.
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Kandydatów do klas pierwszych szkó4 podstawowych i gimnazjów zamieszka4ych poza
obwodami tych szkó4 przyjmuje si0 w drodze post0powania rekrutacyjnego
uwzgl0dniaj cego nast0puj ce kryteria:
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

KRYTERIUM

Kandydat do klasy pierwszej szko4y
podstawowej ucz0szcza4 do
oddzia4u przedszkolnego w szkole
podstawowej

Rodze:stwo kandydata
spe4nia obowi zek szkolny/
roczne przygotowanie przedszkolne
w szkole
podstawowej/gimnazjum/zespole
szkó4, w której kandydat ubiega si0
o przyj0cie
Kandydat do gimnazjum - wyniki
nauczania
- (rednia z ocen za I pó4rocze klasy
VI szko4y podstawowej:
@ (rednia do 3 – 1 pkt
@ powy6ej 3 do 4 – 2 pkt
@ powy6ej 4 do 5 – 3 pkt
@ powy6ej 5 – 4 pkt
Rodzice lub jeden z rodziców
kandydata pracuje w miejscowo(ci
nale6 cej do obwodu danej
szko4y podstawowej/gimnazjum
W obwodzie szko4y
podstawowej/gimnazjum
zamieszkuj krewni kandydata (np.
babcia, dziadek) wspieraj cy
rodziców/opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu nale6ytej opieki

LICZBA
PUNKTÓW

6

5

DOKUMENTY
NIEZB?DNE DO
POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW
Spe4nienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie
dokumentacji
b0d cej w
posiadaniu danej
jednostki
Spe4nienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie
dokumentacji
b0d cej w
posiadaniu danej
jednostki
Za(wiadczenie
dyrektora szko4y
podstawowej

1-4

3
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O(wiadczenie
rodzica
potwierdzaj ce
miejsce
jego pracy
O(wiadczenie o
miejscu
zamieszkania
krewnych
kandydata

UZASADNIENIE
do UCHWA Y Nr 128/16
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 lutego 2016 r.
Z dniem 1 stycznia 2014r. wesz4a w 6ycie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o
systemie o(wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r., poz. 7)
zwana „ustaw rekrutacyjn ”, która wprowadzi4a m.in. zmiany w zakresie rekrutacji do klasy
pierwszej publicznej szko4y podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum.
Podstawowym powodem przyj0tej nowelizacji ustawy z dnia 7 wrze(nia 1991r. o systemie
o(wiaty by4o wykonanie wyroku Trybuna4u Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013r. (sygn.
sprawy K 38/12), w którym Trybuna4 stwierdzi4 niezgodno(2 art. 22 ust. 1 pkt 1 rzeczonej
ustawy z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w konsekwencji - niekonstytucyjno(2
rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkó4 publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkó4 do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z pó+n. zm.). Ponadto Trybuna4 Konstytucyjny
wskaza4 na brak wytycznych dotycz cych zasad przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli
i szkó4 w przepisie upowa6niaj cym oraz brak na poziomie ustawy okre(lenia sposobu
przeprowadzania i procedury rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkó4 ró6nych typów
oraz procedury odwo4awczej od decyzji o nieprzyj0ciu dziecka do wybranego przedszkola,
innej formy wychowania przedszkolnego lub szko4y oraz mo6liwo(ci s dowej kontroli tych
decyzji.
Dodany zosta4 rozdzia4 2a, który stanowi najistotniejsz zmian0 ustawy o systemie o(wiaty.
Spowodowa4 okre(lenie na poziomie ustawowym m.in. kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkó4
i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania,
wynikaj cym z Konstytucji, ze wzgl0du na sytuacj0 osobist lub rodzinn albo szczególne
zdolno(ci czy osi gni0cia. Przyj0cie dzieci, m4odzie6 oraz osób pe4noletnich odpowiednio do
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych
placówek, nast0puje po przeprowadzeniu post0powania rekrutacyjnego.
Do klasy pierwszej publicznej szko4y podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego
gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje si0 na podstawie zg4oszenia rodziców dzieci
i m4odzie6 zamieszka4e w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szko4y podstawowej lub publicznego
gimnazjum mog by2 przyj0ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post0powania
rekrutacyjnego, je6eli dana publiczna szko4a podstawowa lub dane publiczne gimnazjum
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W post0powaniu rekrutacyjnym s brane pod uwag0
kryteria okre(lone przez organ prowadz cy, z uwzgl0dnieniem zapewnienia jak
najpe4niejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb spo4ecznych.
Kryteriom, organ prowadz cy przyznaje okre(lon liczb0 punktów oraz okre(la dokumenty
niezb0dne do ich potwierdzenia.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie o(wiaty oraz
niektórych innych ustaw w post0powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015
i 2015/2016 do publicznej szko4y podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szko4y podstawowej mogli zosta2 przyj0ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
post0powania rekrutacyjnego, je6eli dana szko4a podstawowa dysponowa4a wolnymi
miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szko4y podstawowej.
Zgodnie z art. 9 cyt. ustawy w post0powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i
2015/2016 do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego
gimnazjum mogli zosta2 przyj0ci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu post0powania
rekrutacyjnego, je6eli dane gimnazjum dysponowa4o wolnymi miejscami, na podstawie
kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
Uchwa4a reguluje kwestie zwi zane z rekrutacj do klas pierwszych szkó4 podstawowych
i gimnazjum w przypadku przyj02 na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkó4.
Wskazane w uchwale kryteria wraz z odpowiadaj ca im liczb punktów oraz dokumenty
niezb0dne do ich potwierdzenia zosta4y uzgodnione z dyrektorami zespo4ów szkó4 oraz
dyrektorem szko4y podstawowej i gimnazjum.
W zwi zku z powy6szym podj0cie uchwa4y jest uzasadnione.

