Projekt
z dnia 20 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Głogówek w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i dokumentów
potwierdzających spełnienie kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. u. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, w przypadku, gdy szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.
§ 2. Kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodami tych
szkół, przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące
kryteria:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt;
3) rodzice (opiekunowie prawni) kandydata są zatrudnieni w miejscowości na terenie której znajduje się
szkoła - 3 pkt;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata - babcia, dziadek wspierający rodziców
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

(opiekunów

§ 3. W celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa w § 2 pkt. 3, pkt. 4 rodzice (prawni
opiekunowie) kandydata zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie
danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/113/2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których
organem prowadzącym jest Gmina Głogówek.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie
Przedłożony projekt uchwały stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na organ prowadzący
art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
w związku z art. 204 ust. 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do
klasy I po przeprowadzeniu postepowania 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 najlepszej realizacji potrzeb dziecka i rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych.
Projekt uchwały uzgodniono z dyrektorami szkół.
sporządził
Ewa Radziwiłł
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