UCHWAŁA NR XXXI/211/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina miejska Wągrowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)), 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) i art. 1 pkt 1 Przepisy wprowadzające do ustawy - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 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, 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) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 pkt.
§ 2. 1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 1-2 potwierdzane jest bezpośrednio w szkole.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust 2 pkt 3 - 4 są
oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/100/2016 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 22 stycznia
2016 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych szkół podstawowych
i publicznych gimnazjów oraz określenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2016 r., poz. 848).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.1948 i poz.1579

Id: 6513F10C-EBCA-4938-8AB6-9309AD6B258C. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) organ prowadzący szkoły podstawowe jest zobowiązany podać do
publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w podległych placówkach.
Ponadto określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do
uzyskania za poszczególne kryteria.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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