
Uchwała Nr XIX/96/2017
Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych po uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie 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. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów 
przyznanych każdemu kryterium:

1) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty;

2) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 5 punktów;

3) objęcie kandydata kształceniem specjalnym - 5 punktów;

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 punktów;

5) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły 
podstawowej - 4 punkty;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 3 punkty.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są pisemne 
oświadczenia rodziców. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XII/58/2016 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom.  poz. 678).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 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 najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Proponowane kryteria były uzgodnione z dyrektorami szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świedziebnia.

W związku z powyższym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego począwszy od
rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z art. 203 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) niezbędne jest podjęcie przez
Radę Gminy stosownej uchwały.
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