Projekt
Uchwała Nr ……/..../2016
Rady Gminy w Osiecznej
z dnia …. marca 2016 roku.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Osieczna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20 zf pkt 1
w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 i art. 20c ust. 6 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 2156).
Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§1
Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której
organem prowadzącym jest Gmina Osieczna, a także dokumenty niezbędne
do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w
postępowaniu rekrutacyjnym.
§2
W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Osieczna, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym
przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do tej szkoły – 2 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty, przy czym za rodzinę wielodzietną
rozumie się rodzinę o której mowa w art. 4 ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05
grudnia 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 1863);
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym – 4 punkty;
4) szkoła jest najbliższa miejscu pracy rodzica kandydata – 2 punkty;
§3
1.

Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor
szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
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2.

Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2
uznaje się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się
kandydat.

3.

Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4
uznaje się oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata.

4.

Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3
uważa się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.
§5
1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy w Osiecznej

Uzasadnienie
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Osieczna
Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 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, oraz może być brane
pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art.
20c ust. 9 i 10 stosuje się.
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom
podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria były uzgadniane z
dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Osieczna.
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