
Projekt

z dnia  3 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

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

w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów  i określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 
ubiegających się  o przyjęcie do klas I szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin 

Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016r. poz.446, zm. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 poz. 59) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Dla szkół podstawowych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski określa się                        
kryteria do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej i ubiegających się o przyjęcie do klasy I oraz przyznaje się 
poszczególnym kryteriom odpowiednią liczbę punktów, jak niżej:

1) pierwsze kryterium: kandydat zamieszkuje na terenie gminy Lewin Brzeski – 20 punktów;

2) drugie kryterium: w szkole, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, w roku szkolnym na który ma być 
przyjęty kandydat, będzie uczyło się rodzeństwo kandydata –  5 punktów;

3) trzecie kryterium: jeden z rodziców lub oboje rodzice kandydata pracują lub prowadzą działalność 
gospodarczą na obszarze obejmującym obwód szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 2 punkty;

4) czwarte kryterium: wielodzietność rodziny kandydata  – 2 punkty;

5) piąte kryterium: samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty;

6) szóste kryterium: niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata – 2 punkty.

2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjętych do stosowania
w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej i ubiegających się  o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej funkcjonującej 
na obszarze gminy Lewin Brzeski, jak niżej:

1) pierwsze kryterium: oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu wraz z kandydatem na terenie gminy Lewin 
Brzeski;

2) drugie kryterium: zaświadczenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, o aktualnym wpisie do 
księgi uczniów szkoły rodzeństwa kandydata;

3) trzecie kryterium: zaświadczenie potwierdzające miejsce pracy zawodowej jednego z rodziców kandydata 
na terenie obwodu szkolnego szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, lub odpowiednio 
oświadczenie o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone wypisem z rejestru 
działalności gospodarczej;

4) czwarte kryterium: oświadczenie rodziców o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci;

5) piąte kryterium: oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata;

6) szóste kryterium: oświadczenie rodziców(a) o niepełnosprawności kandydata lub członka rodziny poparte 
stosownym dokumentem (orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinia lekarska, inne 
dokumenty poświadczające niepełnosprawność).
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/165/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016r. 
w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium liczby punktów  i określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum 
ubiegających się  o przyjęcie do klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów funkcjonujących na terenie 
gminy Lewin Brzeski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

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

 

Przygotował: Przedkłada: 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie

Dnia 11 stycznia 2017 roku ogłoszono ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe. Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) z kilkoma wyjątkami wchodzi w życie
1 września 2017r. Wyjątkiem takim jest Rozdział 6 tej ustawy, który wszedł w życie dnia 26 stycznia
2017 roku. Rozdział ten reguluje sprawy przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół. Art.
133 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe mówi, że jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa po przyjęciu
uczniów zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami, to po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego można do niej przyjąć uczniów spoza obwodu.
Do postępowania rekrutacyjnego stosuje się kryteria, punkty za poszczególne kryteria oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia kryteriów, ustalone przez organ prowadzący szkołę. W proponowanym projekcie
uchwały przedstawiono kryteria, punkty i dokumenty uzgodnione z dyrektorami szkół.
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