Projekt
Uchwała Nr / /2016
Rady Miasta i Gminy Wysoka
z dnia ………….. 2016r.
w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto
i Gminę Wysoka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1890) oraz art. 20e ust.3 i 4
i art. 20 zf ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015
r., poz. 2156, z 2016r. poz.35 ) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co następuje:
§ 1. 1.W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka, wobec
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustala się następujące kryteria,
ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:
1) kandydaci będący sierotami i kandydaci umieszczeni w rodzinach
zastępczych-20 punktów;
2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka-15 punktów;
3) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
znajduje się w obwodzie szkoły- 10 punktów;
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców
( opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki- 5 punktów.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 ust.1
pkt 1-4 są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /2016 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia lutego 2016 roku w
sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę
Wysoka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
Natomiast zgodnie z art. 20 zf ww. ustawy w przypadku publicznych
przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w art. 20e ust. 3 i 4
wykonuje rada gminy.
W uchwale zostały określone kryteria, które uwzględniają zapewnienie jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych. Ponadto uchwała określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia
każdego z kryteriów, a także przyznaje każdemu z nich liczbę punktów.
Ustalone kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjum są niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia naboru.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.

