UCHWAŁA NR XIII/58/2015
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i
publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na etapie
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się:
1) pięć kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów obowiązujących na etapie postępowania
rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Mycielin d la kandydatów zamieszkałych poza obwodem ww. szkół,
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Mycielin.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Skalski
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 26 listopada 2015 r.
Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:
L.p.
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KRYTERIUM

Kandydat do klasy pierwszej szkoły
podstawowej uczęszczał do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub
przedszkola wchodzącego w skład zespołu
szkolno – przedszkolnego
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny/
roczne przygotowanie przedszkolne w szkole
podstawowej/gimnazjum/zespole szkolno –
przedszkolnym, w której kandydat ubiega się o
przyjęcie
Kandydat do gimnazjum - wyniki nauczania
- średnia z ocen za I półrocze klasy VI szkoły
podstawowej:
* średnia do 3 – 1 pkt
* powyżej 3 do 4 – 2 pkt
* powyżej 4 do 5 – 3 pkt
* powyżej 5 – 4 pkt
Rodzice lub jeden z rodziców kandydata pracuje
w miejscowości należącej do obwodu danej
szkoły podstawowej/gimnazjum
W obwodzie szkoły podstawowej/gimnazjum
zamieszkują krewni kandydata (np. babcia,
dziadek) wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

LICZBA
PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW

6
Spełnienie kryterium
potwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji
będącej w posiadaniu danej
jednostki

5

1-4

Zaświadczenie dyrektora
szkoły podstawowej
lub zespołu
szkolno - przedszkolnego

3

Oświadczenie rodzica
potwierdzające miejsce
jego pracy

2

Oświadczenie o miejscu
zamieszkania krewnych
kandydata

* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
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 zeznań
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rady Gminy Mycielin
z dnia 26 listopada 2015r.
Z dniem 1 stycznia 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r., poz. 7) zwana „ustawą rekrutacyjną”, która
wprowadziła m.in. zmiany w zakresie rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy
pierwszej publicznego gimnazjum.
Podstawowym powodem przyjętej nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty było
wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013r. (sygn. sprawy K 38/12), w którym
Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a w
konsekwencji - niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z późn. zm.). Ponadto Trybunał Konstytucyjny wskazał na brak
wytycznych dotyczących zasad przeprowadzania rekrutacji do przedszkoli i szkół w przepisie upoważniającym
oraz brak na poziomie ustawy określenia sposobu przeprowadzania i procedury rekrutacji do publicznych
przedszkoli i szkół różnych typów oraz procedury odwoławczej od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do wybranego
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły oraz możliwości sądowej kontroli tych decyzji.
Dodany został rozdział 2a, który stanowi najistotniejszą zmianę ustawy o systemie oświaty. Spowodował
określenie na poziomie ustawowym m.in. kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i placówek, w tym wskazania grup kandydatów o
szczególnym statusie uprzywilejowania, wynikającym z Konstytucji, ze względu na sytuację osobistą lub
rodzinną albo szczególne zdolności czy osiągnięcia. Przyjęcie dzieci, młodzież oraz osób pełnoletnich
odpowiednio do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych
placówek, następuje po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym
ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
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. 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. Kryteriom, organ prowadzący
przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej
kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogli zostać przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponowała wolnymi miejscami,
na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej.
Zgodnie z art. 9 cyt. ustawy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do
publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogli zostać przyjęci do
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponowało wolnymi
miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
Uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum
w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół.
Wskazane w uchwale kryteria wraz z odpowiadająca im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia zostały uzgodnione z dyrektorami zespołów szkolno – przedszkolnych oraz dyrektorem szkoły
podstawowej i gimnazjum.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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