Projekt
z dnia 5 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia 13 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Łazy, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego uchwala, co
następuje:
§ 1.
Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łazy, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych
kryteriów:

L.P

Nazwa kryterium

Kryterium
1

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w
danej placówce.

Kryterium
2

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych
znajduje się w obwodzie szkoły

Kryterium
3

Szkoła obwodowa kandydata zlokalizowana jest
dalej niż szkoła pierwszego wyboru w stosunku do
miejsca zamieszkania

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
Oświadczenie
przedstawiciela ustawowego
dziecka
Oświadczenie
przedstawiciela ustawowego
dziecka
Oświadczenie
przedstawiciela ustawowego
dziecka

Punktacja
5
2
1

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Łazach
Anna Staniaszek
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która
wprowadziła jednolite zapisy rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu.
Nowelizacja nazwana także „ustawą rekrutacyjną” upoważnia organ prowadzący do ustalenia
między innymi kryteriów rekrutacyjnych do szkół podstawowych.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Ustawa o systemie oświaty upoważnia także organ prowadzący do określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia określonych kryteriów.
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.) podczas rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
oraz 2015/2016 obowiązywały kryteria określone w statucie szkoły (Art. 9 ust. 1). Natomiast
podczas rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 należy stosować kryteria o kreślone przez organ
prowadzący, zgodnie z Art. 20e ust. 3 i 4.
Przedstawiony projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym.
Łazy, dnia 4 stycznia 2016 r.
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