
Projekt

z dnia  24 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko, zamieszkałych poza obwodem 

tych szkół

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, 1579, 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.  Kandydatów do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Mokrsko jest organem 
prowadzącym, zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze 
postępowania rekrutacyjnego. 

2. Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące  kryteria:

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole – 10 punktów;

2) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 10 punktów;

3) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Mokrsko – 5 punktów;

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej 
opieki – 5 punktów.

3. Za spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 2 uważa się, gdy rodzic kandydata pozostaje 
w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej albo pozostaje
w  samozatrudnieniu.

4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 2, są 
odpowiednio:

1) dokumenty będące w posiadaniu szkoły;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej lub aktualny (wykonany nie wcześniej, niż na 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze 
strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego;

3) oświadczenie rodzica kandydata o miejscu zamieszkania dziecka;

4) oświadczenie rodzica kandydata o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających 
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 
oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko.

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

W związku z reformą oświaty i zmianami, które wprowadziła ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 60), niezbędne stało się

ustalenie kryteriów rekrutacji dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla

których Gmina Mokrsko jest organem prowadzącym, zamieszkałych poza obwodami tych szkół - zgodnie z

nową podstawą prawną.

Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz.

59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 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. Kryterium tym 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.

Przedstawione w projekcie uchwały kryteria rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych, dla

których Gmina Mokrsko jest organem prowadzącym, zamieszkałych poza obwodami tych szkół są zgodne

z założeniami ustawodawcy.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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