
Projekt

z dnia  15 stycznia 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 
20e ust. 3 i 4 i art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.  poz. 2156 z 
późn.zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p. Kryterium Wartość w 
punktach

1. kandydat mieszka na terenie Gminy Konopiska 10
2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego danej szkoły 

podstawowej lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół, 
w przypadku gdy dana szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu 
szkolno-przedszkolnego

8

3. kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej  wchodzącej w skład 
zespołu szkół, w przypadku gdy dana szkoła podstawowa wchodzi w 
skład zespołu szkół, w którym znajduje się gimnazjum

8

4. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w danej szkole lub 
przedszkolu w przypadku gdy dana szkoła  wchodzi w skład zespołu 
szkół

5

5 rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność 
gospodarczą w Gminie Konopiska

5

2. Kryteria określone w ust. 1 w pkt 1,2,4,5 tabeli dotyczy dotyczą kandydatów do klas I szkół 
podstawowych.

3. Kryteria określone w ust. 1 w pkt 1,3,4,5 tabeli dotyczy dotyczą kandydatów do klas I  gimnazjów

§ 2. Kryteria określone w §1 ust.1 pkt 1-5 tabeli potwierdzane są oświadczeniami rodzica  (opiekuna 
prawngo).

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach  rekrutacyjnych do 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Konopiska począwszy od rekrutacji na rok 
szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Konopiska w postępowaniu rekrutacyjnym z
udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Zasady rekrutacji do publicznych szkół określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

W zakresie rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów ustawa stanowi:
„Art. 20e
1. 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.
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
3. 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, oraz może
być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy
art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się
oświadczeniem.

Zgodnie z art. 20zf pkt. 1kompetencje organu prowadzącego określone w Art. 20e ust . 3 i 4 wykonuje Rada Gminy.

Projekt uchwały przedłożony do uchwalenia zawiera pięć kryteriów i ich wartość punktową cztery dla kandydatów do I
klasy szkoły podstawowej i cztery dla kandydatów I klasy gimnazjum.

Dzieci i młodzież mają prawo do ubiegania się o przyjęcie także do innej szkoły podstawowej lub gimnazjum, niż
szkoła obwodowa. Ustawa w art. 20 za ust. 1 przewiduje, że wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być
złożony do nie więcej niż trzech szkół publicznych, chyba że rada gminy dopuści możliwość składania wniosku do
więcej niż trzech wybranych szkół. A zatem dzieci i młodzież mają prawo do ubiegania się o przyjęcie także do innej
szkoły podstawowej lub gimnazjum, niż szkoła obwodowa, do której są przyjmowane z urzędu. Ale przyjmuje się je
tylko wówczas, gdy szkoła po przyjęciu wszystkich uczniów z urzędu, nadal dysponuje wolnymi miejscami –Art. 20e
ust. 3 i 4.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U z 2014 r. poz. 7 ze zm.) podczas rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 oraz 2015/2016 obowiązywały kryteria
określone w statucie szkoły(Art. 9 ust. 1). Podczas rekrutacji na rok szkolny 2016/2017należy stosować kryteria
określone przez organ prowadzący, zgodnie z Art. 20e ust. 3 i 4.
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