UCHWAŁA NR XXI/221/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE
z dnia 5 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Żukowo i przyznania im liczby punktów oraz określenia
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół podstawowych:
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 40 pkt.,
2) kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której
składany jest wniosek – 30 pkt.,
3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej,
do której składany jest wniosek – 20 pkt.,
4) krótsza droga kandydata do wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez
kandydata – 10 pkt.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1:
1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt. 1 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt. 2 – oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata
w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest
wniosek,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt. 3 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo
w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt. 4 – oświadczenie rodzica o krótszej drodze kandydata do
wybranej szkoły, niż do szkoły na terenie obwodu zamieszkiwanego przez kandydata.
§ 3. Ustala się kryteria rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żukowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych gimnazjów:
1) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 30 pkt.,
2) inne niż określone w pkt. 1, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej – 30 pkt.,
3) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół,
w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata – 20pkt.,
4) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z gimnazjum,
do którego składany jest wniosek kandydata – 20pkt.
§ 4. Określa się następujące dokumenty złożone przez kandydata niezbędne do potwierdzenia kryteriów,
o których mowa w § 3:
1) w odniesieniu do kryteriów określonych w § 3 pkt. 1, 2 i 4 – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
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2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 3 pkt. 3 – oświadczenie o rodzeństwie kandydata uczącego się w
gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata, lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi
gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Witold Szmidtke
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteriom
organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Wskazane w uchwale kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół
podstawowych
i gimnazjów z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych.
Kryteria i liczba punktów za kryteria zostały ustalone w taki sposób, aby umożliwić pierwszeństwo w
przyjęciu do szkoły podstawowej dzieciom, które posiadają rodzeństwo w szkole podstawowej oraz będą
kontynuowały naukę w tej samej placówce, zapewniając w ten sposób wsparcie rodzinie i gwarantując dzieciom
poczucie bezpieczeństwa i stabilności oraz uwzględniając potrzeby rodziców w zakresie godzenia obowiązków
zawodowych z obowiązkami rodzinnymi.
W przypadku naboru do gimnazjów uznano, że najwyższą liczbę punktów uzyskają kandydaci, którzy
ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem lub posiadają inne, dodatkowe osiągnięcia wpisane na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Id: B1BA62F2-D2D9-452F-93A2-6716E5119866. Podpisany

Strona 1

