UCHWAŁA NR XIII/105/2015
RADY GMINY MSZANA
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mszana do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz w związku z art. 20zf pkt1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156), oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
Rada Gminy Mszana
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Mszana, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do
potwierdzenia tych kryteriów:
l.p.

Kryterium

Punkty

1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie
Gminy Mszana (w przypadku rekrutacji do
szkoły podstawowej) lub kandydat realizował
obowiązek szkolny w szkole podstawowej na
terenie Gminy Mszana (w przypadku rekrutacji
do gimnazjum)
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny w tej samej placówce

10

Miejsce pracy rodziców lub opiekunów
prawnych kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły
Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do
szkoły, w której składany jest wniosek jest
mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

7

Niepełnosprawność
kandydata
niepełnosprawność
jednego
lub
rodziców bądź rodzeństwa kandydata

2

2.
3.
4.
5.

6.

lub
obojga

8

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryterium
Zaświadczenie
dyrektora
placówki
o uczęszczaniu ucznia do przedszkola lub
szkoły podstawowej.

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
placówki oświatowej.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
kandydata o miejscu pracy

6

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
kandydata o miejscu zamieszkania

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych
kandydata
wspierających
rodziców
/
opiekunów prawnych w zapewnieniu mu
należytej opieki
Orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o
niepełnosprawności
lub
stopniu
niepełnosprawności
lub
orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rahabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr
127 poz. 721 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy Mszana.
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§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Andrzej Kaperczak
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. 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 podstawowa lub dane publiczne
gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rada Gminy (art. 20zf ust.1) określa kryteria, przyznaje im
określoną liczbę punktów, a także wskazuje dokumenty niezbhędne do ich potwierdzenia. Wskazane w projekcie
uchwały kryteria uwzględniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz lokalne potrzeby
społeczne.
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