UCHWAŁA NR 0007.XXXVII.3.2018
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę
Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), po przeprowadzeniu konsultacji.
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów
zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzyżanowice.
2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów obrazuje tabela stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek

Id: 927CAE5E-07C8-47D8-984B-238291E03726. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 0007.XXXVII.3.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 25 stycznia 2018 r.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych
poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzyżanowice oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba
pkt.

1

Rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do
wybranej szkoły podstawowej

12

2

Rodzic(e) kandydata są zatrudnieni na terenie Gminy
Krzyżanowice lub prowadzą na jej terenie działalność
gospodarczą lub rolniczą

10

3
4
5
6
7

8

Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Krzyżanowice,
ale poza obwodem szkoły, w której składany jest
wniosek
Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły,
w której składany jest wniosek jest mniejsza niż
odległość do szkoły obwodowej
Kontynuacja kształcenia w placówkach oświatowych
znajdujących się w tej samej miejscowości
Rodzina kandydata korzysta z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzyżanowicach
Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina
wychowująca troje i więcej dzieci)

Niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego lub obojga rodziców bądź rodzeństwa kandydata
(odpowiednio 2 pkt)
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Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej
szkoły
Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica
kandydata na terenie Gminy Krzyżanowice,
wydruk z CEIDG o prowadzeniu
działalności gospodarczej na terenie
gminy Krzyżanowice lub oświadczenie
o prowadzeniu działalności rolniczej na
terenie gminy Krzyżanowice

8

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata
na terenie Gminy Krzyżanowice

8

Oświadczenie o odległości od miejsca
zamieszkania do szkoły

6
4
2

Max 6

Zaświadczenie dyrektora placówki do której
uczęszczał kandydat
Zaświadczenie o korzystaniu rodziny kandydata
z pomocy OPS
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2046 z późn. zm .)

Strona 1

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) reguluje zasady rekrutacji
do publicznych szkół podstawowych. Do klasy I 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 I 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. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
potwierdza się oświadczeniem.
Podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i uzasadnione.
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