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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęć kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia
wartości punktowej poszczególnych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), Rada Miejska
w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria naboru oraz punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których Gmina Namysłów jest
organem prowadzącym;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.
§ 2. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza
obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące
kryteria:
1) w szkole tej realizuje obowiązek szkolny rodzeństwo kandydata - 5 pkt;
2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów)
w zapewnieniu mu prawidłowej opieki - 3 pkt;
3) kandydat uczęszczał do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na terenie obwodu
szkoły - 2 pkt;
4) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 1 pkt.
2. Ustala się, że dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będzie
oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami tych
szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1) kandydat zamieszkuje poza terenem Gminy Namysłów - 3 pkt;
2) w gimnazjum tym spełnia obowiązek szkolny rodzeństwo kandydata - 3 pkt;
3) kandydat realizował obowiązek szkolny w szkole podstawowej znajdującej się w obwodzie
gimnazjum - 2 pkt;
4) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 1 pkt.
2. Ustala się, że dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1, będzie
oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2016 r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. W szkole, do której ubiega się
realizuje/nie realizuje* obowiązek szkolny;

o

przyjęcie

moje

dziecko,

rodzeństwo

kandydata

2. W obwodzie szkoły zamieszkują/nie zamieszkują* krewni kandydata wspierający rodziców
(prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu prawidłowej opieki;
3. Kandydat uczęszczał/nie uczęszczał* do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się na
terenie obwodu szkoły;
4. Droga kandydata do szkoły jest/nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej.
* niepotrzebne

skreślić

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 kodeksu
karnego).

………………………………
miejscowość i data
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia....................2016 r.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Kandydat zamieszkuje/nie zamieszkuje* poza terenem Gminy Namysłów;
2. W gimnazjum, do którego ubiega się o przyjęcie moje dziecko, rodzeństwo kandydata
realizuje/nie realizuje* obowiązek szkolny;
3. Kandydat uczęszczał/nie uczęszczał* do szkoły podstawowej znajdującej się na terenie obwodu
szkoły;
4. Droga kandydata do szkoły jest/nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej.
* niepotrzebne

skreślić

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 kodeksu
karnego).

………………………………
miejscowość i data

Id: A561B8B8-1A49-4C0A-901F-270AE831AAA9. Projekt

………………………………
czytelny podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Strona 4

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
zwana również „ustawą rekrutacyjną” wprowadziła nowe regulacje dotyczące rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Ustawa ta nakłada na
organy prowadzące nowe obowiązki w zakresie rekrutacji do poszczególnych typów placówek,
a mianowicie zobowiązuje organy prowadzące do ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje
zastosowanie w procesie rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Kandydaci zamieszkali poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klas
pierwszych tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła po przyjęciu
kandydatów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły, nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
W projekcie uchwały proponuje się kryteria uwzględniające możliwość zapewnienia uczniom
właściwej opieki, zwłaszcza w przypadku dzieci młodszych, możliwość uczęszczania rodzeństwa do tej
samej szkoły, możliwość uczęszczania do szkoły z grupą rówieśniczą, w której dotychczas kandydat
funkcjonował, jak również kryterium uwzględniające odległość do szkoły z miejsca zamieszkania.
W przypadku rekrutacji do gimnazjum, proponuje się kryterium umożliwiające realizację obowiązku
szkolnego w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Namysłów, kandydatom zamieszkałym poza
terenem Gminy Namysłów.
Projektodawca: Burmistrz
GB/JL
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