UCHWAŁA NR XV/100/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 22 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i
publicznych gimnazjów oraz określenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1 Określa się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów dla drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych i publicznych
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Wągrowiec.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 4 pkt,
2) kandydat uczęszczał do miejscowego przedszkola - 3 pkt,
3) miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
4) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – 1 pkt.
3. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) kandydat uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej – 4 pkt,
2) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 3 pkt,
3) miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt,
4) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – 1 pkt.
§ 2. 1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust 2 i ust. 3 pkt 1-2 potwierdzane jest bezpośrednio w
szkole.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust 2 i ust. 3 pkt 3 - 4 są
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowiec
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne szkoły
nadal dysponują 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.
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