UCHWAŁA NR XXX/204/2017
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ustronie
Morskie.
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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
2017 r., poz. 59) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu
Morskim wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

L.p.
1
2

Kryterium
Kandydat uczęszczał do
rzedszkola będącego w obwodzie
szkoły.
W szkole obowiązek szkolny
pełnia rodzeństwo kandydata.

Liczba
punktów
5

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

4

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

3

W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni
kandydata
(babcia,
dziadek) wspierający rodziców
(prawnych
opiekunów)
w zapewnieniu należytej opieki
4
Miejsce
pracy
rodziców
(prawnych opiekunów) znajduje
się w obwodzie szkoły.
Maksymalna liczba punktów możliwa
do uzyskania

3

2

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów

14

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie
zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
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 oraz
może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w
art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
Kryteriom o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnienie kryterium dochodu na
osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze względu zmiany w oświacie zawartych w ustawie z dnia 14
grudnia – Prawo Oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe.
Celem podjęcia uchwały jest określenie kryteriów przyjęcia uczniów do klas pierwszych szkoły
podstawowej.
Niniejsza uchwała uwzględnia kryteria zapewniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka,
jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Wejście w życie w/w uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków budżetowych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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