
UCHWAŁA NR XXXVII/152/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do 
pierwszych klas  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koprzywnica

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. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Koprzywnica:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia – 5 pkt.;

2) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego, przedszkola w miejscowości należącej
do obwodu danej szkoły – 4 pkt.;

3) rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje na terenie obwodu danej szkoły – 3 pkt.;

§ 2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1, jest oświadczenie 
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

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

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Koprzywnicy

Aleksandra Klubińska
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art.133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz.59) organ prowadzący publiczną szkołę podstawową, zobowiązany jest określić kryteria, które
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej oraz przyznaje określoną liczę punktów w przypadku kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły podstawowej, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W związku z tym podjęcie uchwały w powyższym zakresie jest uzasadnione.
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