UCHWAŁA NR 263/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek, które będą brane pod
uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w
związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r., poz. 59) Rada Miejska Gminy Opatówek uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) cztery kryteria rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących
na etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem ww. szkół,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do
uchwały.
§ 2.Traci moc uchwała Nr 128/16 Rady Gminy Opatówek z dnia 25 lutego 2016 r. w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatówek,
które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego
gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia.
§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Opatówek.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

Załącznik do UCHWAŁY Nr 263/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017 r.
Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami
tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego
następujące kryteria:
Lp.

KRYTERIUM

LICZBA
PUNKTÓW

1.

Kandydat do klasy pierwszej szkoły
podstawowej uczęszczał do
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej

6

2.

Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny / roczne
przygotowanie przedszkolne w
szkole podstawowej, w której
kandydat ubiega się o przyjęcie

5

3.

Rodzice lub jeden z rodziców
kandydata pracuje w miejscowości
należącej do obwodu danej szkoły
podstawowej
W obwodzie szkoły podstawowej
zamieszkują krewni kandydata (np.
babcia, dziadek) wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w
zapewnieniu mu należytej opieki

3

4.

2

DOKUMENTY
NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW
Spełnienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie
dokumentacji
będącej w
posiadaniu danej
jednostki
Spełnienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie
dokumentacji
będącej w
posiadaniu danej
jednostki
Oświadczenie
rodzica
potwierdzające
miejsce jego pracy
Oświadczenie
rodzica o miejscu
zamieszkania
krewnych
kandydata

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr 263/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 24 marca 2017 r.
Rozdział 2a (art. 20a-20zh) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.) uchylony został przez art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.
60) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 stycznia 2017r. Art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
września 1991r. o systemie oświaty był podstawą prawną do określenia przez radę gminy
kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Jednocześnie nową podstawę prawną do uchwalenia kryteriów rekrutacji do
pierwszych klas publicznych szkół podstawowych zawarto w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59). W związku z powyższym
zasadnym staje się podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do
pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek,
które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przepisy zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe nie zmieniają
zasad rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zawartych wcześniej w
ustawie o systemie oświaty. Zmiany dotyczą rekrutacji do pierwszych klas gimnazjów.
Zgodnie z art. 127 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe z dniem 1 września 2017r. likwiduje się klasę pierwszą, a w
następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie
przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej dotychczasowego
gimnazjum. W związku z powyższym nie ustala się w niniejszej uchwale kryteriów rekrutacji
do pierwszych klas gimnazjów.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje
się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
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. Kryteriom, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Zatem na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe kompetencje w zakresie kryteriów lokalnych oraz przyznania każdemu kryterium
określonej liczby punktów, a także określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów posiada rada gminy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z art. 15 pkt 26 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe
uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego straciły moc.

