Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Namysłów oraz dokumentów określających spełnianie tych kryteriów, a także określenia liczby
punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3, w związku z art. 133 ust. 1 – 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Namysłów, liczbę punktów
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych kryteriów:
L.p.

Kryterium

Liczba
punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodziców kandydata
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
danej szkoły podstawowej i kontynuacji
nauki w roku szkolnym, którego dotyczy
postępowanie rekrutacyjne i postępowanie
uzupełniające.

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej
szkoły podstawowej i będzie uczęszczać do
tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy
postępowanie rekrutacyjne i postępowanie
uzupełniające.

5

2.

Miejsce pracy/prowadzenia działalności
gospodarczej jednego z rodziców kandydata
znajduje się w obwodzie danej szkoły
podstawowej.

3

Oświadczenie rodziców kandydata
o zatrudnieniu jednego z rodziców
w obwodzie danej szkoły podstawowej.

3.

W obwodzie danej szkoły podstawowej
zamieszkują krewni kandydata wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

3

Oświadczenie rodziców kandydata
o zamieszkiwaniu w obwodzie danej szkoły
podstawowej krewnych kandydata
wspierających rodziców w zapewnieniu mu
należytej opieki.

4.

Kandydat uczęszcza do placówki wychowania
przedszkolnego znajdującej się na terenie
obwodu szkoły

2

Oświadczenie rodziców kandydata
o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

5.

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż
droga do szkoły obwodowej

1

Oświadczenie rodziców kandydata
stwierdzające, że droga do szkoły jest krótsza
niż droga do szkoły obwodowej.

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
3. Ilekroć jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 159/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Namysłów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Fior
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Uzasadnienie
Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych przyjmuje, się na podstawie zgłoszeń, dzieci zamieszkałe
w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zobowiązuje organy prowadzące publiczne szkoły
podstawowe do określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych - zgodnie z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy prawo oświatowe ustala je rada miejska.
Projektodawca: Burmistrz
JL/GB
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