UCHWAŁA NR XVII/102/2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Książ Wlkp.
§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp.
§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów przyjmuje się z urzędu kandydatów
zamieszkałych w obwodach tych szkół.
§ 4. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza
obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące
kryteria:
Lp.

Kryterium

Punkty za
kryterium

1

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
kandydata

5

2

miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w
obwodzie szkoły

3

3

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata (babcia, dziadek) wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

2

Dokument
potwierdzający
spełnienie kryterium
Oświadczenie rodziców
o miejscu nauki
rodzeństwa kandydata
Oświadczenie rodziców
o miejscu pracy
oświadczenie rodziców
o miejscu zamieszkania
krewnych (babci, dziadka)
kandydata

§ 5. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów, o których mowa
w § 4.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/102/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 lutego 2016 r.
Z dniem 18 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7), która
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum.
Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący
obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie
wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.
Przedmiotowa uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu
tych szkół.
Wskazane w niniejszej uchwale kryteria zostały skonsultowane z dyrektorami szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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