
UCHWAŁA NR 72/XVIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej 
szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława 

Górna.

Na podstawie art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów przyjmowania w drodze postępowania rekrutacyjnego 
kandydatów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Piława Górna:

1) fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - 5 punktów,

2) lokalizacja miejsca pracy rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego kandydata 
w obwodzie szkoły - 3 punkty,

3) fakt zamieszkania w obwodzie szkoły bliskich krewnych kandydata (wstępnych) wspierających 
rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego kandydata w sprawowaniu nad nim 
opieki - 2 punkty.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowującego 
kandydata,

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica samotnie wychowujacego kandydata
o miejscu zamieszkania krewnych kandydata, o których mowa w § 3  pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnosląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz Madejski
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Uzasadnienie

1. Cel podjęcia uchwały. Dostosowanie prawa lokalnego do przepisów prawa oświatowego
obowiązującego w zakresie warunków, które muszą być spełnione podczas przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 7) wprowadziła m. in. nowe zasady przyjęć kandydatów do
publicznych szkółi podstawowych i gimnazjum. Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ww. ustawy do publicznej szkoły
podstawowej lub publicznego gimnazjum do klasy pierwszej mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza
obwodem tych szkół po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych,
może być również brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Zgodnie z obecnie
obowiązującym prawem oświatowym, organ prowadzący określa także dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów. Mając na uwadze zapis art. 20 zf ustawy, o której mowa w przypadku
publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone
m.in. w art. 20 e ust. 3 i 4 wykonuje odpowiednio rada gminy. W obowiązującym roku szkolnym rekrutacja
na rok szkolny 2015/2016 odbywała się na zasadach określonych w przepisach przejściowych w/w ustawy,
które dopuszczały określenie kryteriów rekrutacji przez dyrektora szkoły zgodnie z wytycznymi organu
nadzoru pedagogicznego. W  projekcie uchwały zostały uwzględnione kryteria, które zostały uzgodnione
z dyrektorami szkół w szczegolności pod względem specyfiki oferty dydaktycznej szkół oraz z uwagi na
lokalizację na terenie Gminy Piława Górna placówki opiekuńczo-wychowawczej typu "interwencyjnego" -
Filii Domu Dziecka w Pieszycach.

3. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. Nie dotyczy.
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