UCHWAŁA

Nr XV/130/16

Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Łobżenica oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z późn.
zm.)

Rada Miejska w Łobżenicy
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę
punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p.

Kryterium

1.

Uczęszczanie
kandydata

do

2.

Dziecko mieszka
Łobżenica

3.
4.

Punkty

szkoły

rodzeństwa

Dokumenty potwierdzające
spełnienie kryterium

10

Oświadczenie rodzica

8

Oświadczenie rodzica

Zatrudnienie rodzica na terenie Gminy
Łobżenica

7

Zaświadczenie o zatrudnieniu
/oświadczenie rodzica

Dziecko
uczęszczało
do
oddziału
przedszkolnego w danej miejscowości

6

Oświadczenie rodzica

na

terenie

Gminy

§ 2. Ustala się kryteria naboru do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla którego
organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica w postępowaniu rekrutacyjnym, liczbę
punktów przyznaną danemu kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p.

Kryterium

Punkty

Dokumenty potwierdzające spełnienie
kryterium

1.

Uczęszczanie do gimnazjum
rodzeństwa

10

Oświadczenie rodzica

2.

Zatrudnienie rodzica na terenie
Gminy Łobżenica

7

Zaświadczenie o zatrudnieniu lub
oświadczenie rodzica

3.

Dziecko uczęszczało do szkoły
podstawowej w Gminie Łobżenica

5

Oświadczenie rodzica

4.

Kandydat ukończył szkołę
podstawową z wyróżnieniem

5

Kryterium potwierdzane bezpośrednio w
szkole na podstawie złożonych dokumentów

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja

Uzasadnienie
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia
2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum. W myśl art. 20 e ust.3 ww. ustawy
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego
gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum
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, o których mowa powyżej, 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.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwały w proponowanej treści.
PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Antoni Kapeja

