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          PROJEKT 

 Uchwała Nr …../16 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 22 stycznia 2016r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Marcinowice. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art.20e ust.3 i 4 oraz art.  20 zf pkt 1 ustawy z 

dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), Rada Gminy Marcinowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także liczbę punktów przypisanych tym 

kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

1) szkoła podstawowa 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium  

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej 

samej szkoły 

10 Dane potwierdza dyrektor szkoły  

na podstawie prowadzonej 

dokumentacji 

2. Co najmniej jeden z rodziców 

(opiekunów prawnych) lub rodzic  

samotnie wychowujący (opiekun 

prawny) pracuje na terenie obwodu 

szkoły 

8 Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o miejscu zatrudnienia  

3. Na terenie obwodu szkoły zamieszkują 

krewni wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) lub rodzica 

samotnie wychowującego (opiekuna 

prawnego) w sprawowaniu opieki nad 

kandydatem 

6 Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) o zamieszkaniu i 

sprawowaniu opieki przez 

krewnych 

4.  Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w tej samej szkole  

4 Dane potwierdza dyrektor szkoły  

na podstawie prowadzonej 

dokumentacji 
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2) gimnazjum 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium  

1. Co najmniej jeden z rodziców 

(opiekunów prawnych) lub rodzic  

samotnie wychowujący (opiekun 

prawny) pracuje na terenie obwodu 

gimnazjum 

10 Oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o miejscu zatrudnienia  

2. Kandydat otrzymał na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej średnią 

ocen co najmniej 4,0 i co najmniej 

dobrą ocenę z zachowania 

8 Kserokopia świadectwa 

ukończenia szkoły podstawowej  

3. Na terenie obwodu gimnazjum 

zamieszkują krewni wspierający 

rodziców (opiekunów prawnych) lub 

rodzica samotnie wychowującego 

(opiekuna prawnego) w sprawowaniu 

opieki nad kandydatem 

6 Oświadczenie rodzica (opiekuna 

prawnego) o zamieszkaniu i 

sprawowaniu opieki przez 

krewnych 

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 

tego samego gimnazjum 

4 Dane potwierdza dyrektor szkoły  

na podstawie prowadzonej 

dokumentacji 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie  

do uchwały nr …../16 

Rady Gminy Marcinowice 

z dnia 22 stycznia 2016r. 

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Marcinowice. 

 

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156) 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. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów.   

 Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom 

podstawowym i gimnazjum przeprowadzenie rekrutacji. Proponowane kryteria były uzgadniane  

z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Marcinowice.   

 Projekt uchwały był konsultowany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz.1118 z późn. zm.).  

 

 

 

 


