
UCHWAŁA NR 13/II/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej, zamieszkałych poza obwodem  
publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów, liczby 

punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

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 ze zm. poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 133 ust. 2, 3 i 6 oraz art. 29 ust. 2 
 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miejska 
w Suchedniowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka; szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Suchedniów.

§ 2. 

Ustala się następujące kryteria obowiązujące w rekrutacji wraz z ilością odpowiadających im punktów oraz 
dokumenty do ich potwierdzenia dla kandydatów, którzy mogą być przyjęci do klasy pierwszej, a którzy 
zamieszkują poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej, po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami:

Lp. Kryterium Wartości 
kryterium            

w punktach

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium

1. Rodzeństwo ucznia spełnia obowiązek 
szkolny lub realizuje obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w danej 
szkole

5 Weryfikuje szkoła

2. Uczeń realizował obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w danej 
szkole

5 Weryfikuje szkoła

3. Liczba uczniów w danej klasie 
nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

10 Weryfikuje szkoła

§ 3. 

1. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przekracza liczbę wolnych miejsc, 
przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

2. W przypadku kiedy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, którzy uzyskali taką samą 
liczbę punktów jest większa od liczby wolnych miejsc w szkole, o przyjęciu decyduje data złożenia wniosku.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr 7/II/2016 r. Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016 r.                       
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Suchedniów.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca                                                        
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie w dniu 26 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe w części dotyczącej przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Rozdział 6 ustawy) oraz
uchyleniem z tym samym dniem rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), na podstawie którego w ubiegłych latach przeprowadzano rekrutację do szkół
podstawowych zachodzi konieczność określenia kryteriów w myśl nowych przepisów.

Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe do klas I szkoły podstawowej przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zgodnie z art. 133 ust. 2 Prawa
oświatowego kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej szkoły
podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne
do ich potwierdzenia.

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń
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