UCHWAŁA NR XLVII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły
– 4 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym – 3 punkty;
4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub przedszkola mającego siedzibę w obwodzie szkoły
podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja – 2 punkty;
5) rodzice/opiekunowie prawni pracują w gminie Krotoszyn – 2 punkty;
6) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych – 2 punkty;
7) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty.
2. W przypadku równej liczby punktów decyduje kolejność wpływu wniosków.
§ 2. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6,
uznaje się złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego stosownych oświadczeń.
2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 3, uważa się
przedłożenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanej przez zespół orzekający w publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej.
3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 7, uważa się
przedłożenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, ze zmianami).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/131/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Krotoszyn (Dz. Urz. W. Wlkp. z 2016 r. poz. 278).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze
zmianami), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych.
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom
podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Krotoszyn, przeprowadzenie rekrutacji
na dany rok szkolny. Określone w projekcie uchwały kryteria poddano konsultacjom z reprezentatywną grupą
dyrektorów szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
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