UCHWALA NRXXX/54/2017
RADY MIASTA WLOCTAWEK

zdniazT marca2017 t,

w

sprawie okre6lenia krgeri6w, liczby punkt6w oraz dokument6w obowiqzujqcych

w postgpowaniu rekrutacyjnym do pienrvszych klas publicznych szkol podstawowych, dla h6rych
organem prowadz4cym jest Gmina Miasto Woclawek.

Na podslawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym (Dz, U.
z 20j6r., poz,
poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust 2 i ust 3 w zwiqzku z ar1.2g ust 2'pkt 1 ustawy
!46_,

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.

|.

z 2017r., poz. 5g)

uchwala sig, co nastqpuje:
$ 1. Okre6la

sig:
,

1)

kryteria rekrutacji do pienrlrszych klas szkol podstawowych, dla kt6rych Gmina Miasto Woclawek
jest organem prowadzqcym wraz z pnyznanqliczbq punkt6w,

2)

dokumenty niezbgdne do potwierdzenia kryteri6w.

$ 21. Kandydatow do klas pien,rszych szkol podslawowych zamieszkalych poza obwodami tych szk6l,
pzyjmuje siq w drodze postgpowania rekrutacyjnego gdy nadal plac6wka dysponuje wolnymi

miejscami,

uwzglqdniajqc nastgpuj4ce kryteria:

'l)

zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Miasto Wloclawek - 12 punkt6w;

2) rodzeistwo kandydata w roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja, uczgszcza lub
bqdzie uczgszczai do tej szkoly- 5 punkt6w;

3) ubieganie sig o pzyjgcie kandydata do szkoly zlokalizowanej najblizej miejsca zamieszkania
miejsca pracy jednego z rodzicdw

-

lub

3 punkty;

4) zamieszkiwanie w obwodzie szkoly os6b wspierajEcych rodzicdw w opiece nad kandydatem -

1

punkt.
2. O pzyjgciu do szkoly decyduje liczba uzyskanych punkt6w,

$3.

Potwierdzeniem spelniania kryteri6w,

o

kt6rych mowa

rodzic6w/opiekun6w prawnych,

w $ 2 usl

1

sq

oswiadczenia

$ 4. Wykonanie uchwaly powieza sig prezydentowi Miasla Woclawek.

$ 5. Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni
Wojewodztwa Kujawsko

2.

w

Uchwala podlega podaniu

do

Biuletynie Informacji Publicznej Uzgdu

Uzedu Miasta Wloclawek.

od dnia ogloszenia

w

Dzienniku Uzqdowym

Pomorskiego.

publicznej wiadomo6ci po1zez ogloszenie
Miasta Woclawek oraz na tablicy ogloszeri

Uzasadnienie

Do klasy pierwszej publicznej szkoly podstawowej, kt6rej ustalono obw6d, przyjmuje sig
na podstawie zgloszenia rodzic6w/prawnych opiekun6w

dzieci zanieszkale w tym obwodzie.

Zgodne z art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo o6wiatowe (Dz.U.
z2017r. poz.59), kandydaci zamieszkali poza obwodem publiczrej szkoly podstawowej mo94
by6 przyjgci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego, jeZeIi dana

szkola podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
s4 brane pod uwagg

kyteria

W postepowaaiu rekrutacyjnym

okreSlone przez organ prowadz4cy, zuwzglgdnieniem zapewnienia

jak najpelniejszej realizacji pohzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potzeb spolecznych.
Kryteriom organ prowadz4cy przyznaje okeSlon4 liczbg punkt6w oraz okedla dol':umenty
niezbEdne do ich potwierdzenia.

Postgpowaniem rekrutacyjnym
prowadzonego

w

publiczrej szkole podstawowej og6lnodostgpnej objgte

nieposiadaj4ce orzeczenia
niepelnosprawnoS6.

do klasy pierwszej do oddzialu integracyjnego

o

dzieci

potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego ze wzglgdu na
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