
           

 

UCHWAŁA NR 31/2019 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z 25 stycznia 2019 r.  

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada 

Gminy Przemęt uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów:  

 

Lp.  Kryteria Punkty  

1.  Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły.  5 pkt  

2.  Kandydat realizował obowiązek przygotowania przedszkolnego lub 

obowiązek szkolny w przedszkolu/szkole na terenie Gminy Przemęt  

4 pkt 

3.  Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem 

asystenta rodziny.  

3 pkt  

 

§ 2. Ustala się, iż dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w  § 1, 

jest oświadczenie rodziców. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/230/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 15 lutego  

2017 r.  w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

                 Przewodniczący Rady Gminy  

         

Elżbieta Wita   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

 

do Uchwały Nr 31/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

  

 Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do klasy pierwszej 

publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się kandydatów z urzędu,  

na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.  

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci, 

jeżeli dana szkoła podstawowa po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje 

wolnymi miejscami.  

 W związku z powyższym Rada Gminy upoważniona jest jako organ prowadzący  

do określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z ustaleniem liczby 

punktów za kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  

 Proponowane powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców i pozwalają  

na zaspokojenie potrzeb w zakresie zapewnienia jak najlepszego poziomu nauczania, wychowania  

i opieki, dlatego zasadne więc jest podjęcie w/w uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


