
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

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

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 

tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 
stycznia 2017 roku, poz. 59)  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej posiadającej obwód, dla której organem 
prowadzącym jest gmina Wołczyn, liczbę punktów przyporządkowanych danemu kryterium oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:

Lp Nazwa kryterium

Liczba 
punktów dla 

danego 
kryterium

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1

Zatrudnienie lub prowadzenie działalności 
gospodarczej obojga rodziców, opiekunów 
prawnych lub osoby samotnie wychowującej 
dziecko, w miejscowości siedziby szkoły

6

Zaświadczenie wystawione przez 
pracodawców/ę lub wy-druk 

z Krajowego Rejestru Urzędowego 
Podmiotów Gos-podarki Narodowej 

REGON

2
Zatrudnienie lub prowadzenie działalności 
gospodarczej jednego z rodziców albo opiekunów 
prawnych w miejscowości siedziby szkoły

3

Zaświadczenie wystawione przez 
pracodawcę lub wydruk 

z Krajowego Rejestru Urzędo-wego 
Podmiotów Gospodarki Narodowej 

REGON

3

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,  w którym 
jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne, 
uczęszcza do danej szkoły i będzie tam uczęszczać 
w roku szkolnym, na który jest prowadzony nabór

2
za każde                     

z rodzeństwa

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych

4

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym,  w którym 
jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne 
zamierza uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym, 
na który jest prowadzony nabór

1
za każde                               

z rodzeństwa

Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych

2. Przepisy ust. 1 stosuje się do postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez 
gminę Wołczyn począwszy od roku szkolnego 2017/2018, jeżeli dana szkoła posiada wolne miejsca po przyjęciu, 
na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie  tej szkoły.  § 2. Traci moc 
Uchwała nr XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych 
przez gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

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

Z dniem 26 stycznia 2017 r. zostały uchylone: art. 20e oraz 20zf ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), które stanowiły podstawę prawną do wydania obowiązującej
dotychczas uchwały, regulującej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Wołczyn dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły.

Ponadto od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadza się naboru do klas I gimnazjów.

Przedłożony projekt stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Radę Miejską w Wołczynie
art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku
z art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zgodnie z którym kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły
mogą być przyjęci do klasy pierwszej tej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
szkoła posiada wolne miejsca po przyjęciu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci i młodzieży
zamieszkałych w obwodzie tej szkoły.

Przedstawiona uchwała zastąpi dotychczasowe regulacje w tym zakresie określone przez uchwałę nr
XV/102/2016 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
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