
Projekt

z dnia  24 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaiu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym 
do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn.zm.) oraz art.133 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. 
poz.59) w związku z art.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe 
(Dz.U.z 2017 r. poz.60) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełnającym do szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów. Liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. Dokumenty niezbędne dla potwierdzenia  kryteriów wymaganych od   rodziców/prawnych 
opiekunów określają załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów 
przyznanych każdemu kryterium.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

1. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek 
szkolny w wybranej szkole.

5 Dokumenty potwierdzające
kryterium znajdują się 
w posiadaniu szkoły 
podstawowej

2 Lokalizacja miejsca pracy co najmniej 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły.

4 Oświadczenia rodziców
/ opiekunów prawnych

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 
kandydata wspierający rodziców / 
opiekunów prawnych w zapewnieniu mu 
należytej opieki po szkole.

3 Oświadczenia rodziców
/ opiekunów prawnych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.

…..........................................

imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

…..........................................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

Lokalizacja mojego miejsca pracy leży w obwodzie szkoły.

Miejsce pracy:*

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................

„ Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

….................................................................

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*należy podać adres prowadzonej działalności
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2017 r.

…...................................................

imię i nazwisko rodzica /opiekuna/

.........…..........................................

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że :

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/ opiekunów prawnych 
w zapewnieniu mu należytej opieki po szkole.

Nazwisko i imię krewnych kandydata wspierających rodziców oraz miejsce zamieszkania:*

….............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

….................................................................

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

*należy podać adres zamieszkania.
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UZASADNIENIE

Ustawa – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz.U z 2017 r. art.133 ) w związku z art.1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r . Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe
( Dz. U . z 2017 r. poz. 60 ),reguluje zasady przyjęć uczniów do klas I w szkołach podstawowych.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym organ prowadzący określa kryteria
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych, przyznaje określoną liczbę punktów ustalonym kryteriom oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Ustalone kryteria mogą mieć różną wartość.

Zaproponowane w projekcie uchwały kryteria wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców
w zakresie zapewnienia lokalnych potrzeby społecznych, potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
w szeroko pojętym aspekcie opieki i bezpieczeństwa.
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