UCHWAŁA NR XXIX/172/2017
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Lwówek.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Lwówku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria, wraz z liczbą punktów, stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Lwówek, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół:
Kryterium
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata;
2) kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły;
3) miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły;
4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

Punkty
10 pkt.
7 pkt.
5 pkt.
3 pkt.

§ 2. Wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów o których mowa
w § 1 są:
1) dla kryterium nr 1 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
szkoły;
2) dla kryterium nr 2 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o uczęszczaniu kandydata do
danego przedszkola;
3) dla kryterium nr 3 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o miejscu zatrudnienia;
4) dla kryterium nr 4 - oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o samotnym wychowywaniu kandydata.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XVII/109/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
17 lutego 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych szkół podstawowych oraz do gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Lwówek.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny
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Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/172/2017 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 23 lutego 2017 r.
Z dniem 26 stycznia 2017 r. weszło w życie część przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Wśród nowych przepisów znalazły się zapisy unieważniające
dotychczasowe uregulowania prawne zamieszczone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), na podstawie których określano zasady rekrutacji do
klas pierwszych szkoły podstawowej. Jednocześnie ustawa: Prawo oświatowe, w art. 133 ponownie reguluje
powyższe zasady.
W myśl ww. przepisów kandydaci zamieszkali poza obwodami szkół podstawowych działających na terenie
Gminy Lwówek mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana szkoła podstawowa 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, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Kryteriom, o których mowa powyżej, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata potwierdza się oświadczeniem.
Co prawda w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ustalenia czy wymienione w art. 133 ust. 2 i 3
zadania i kompetencje przynależne są burmistrzowi, czy radzie miejskiej. Określi to dopiero
art. 29 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, który wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r. i który przedmiotowe
zadania i kompetencje przypisuje radzie gminy. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia rekrutacji do
klas pierwszych szkół podstawowych działających w gminie Lwówek, uwzględniając fakt, że w poprzednim
stanie prawnym powyższe zadania i kompetencje również przypisane były radzie gminy, przez analogię
postanowiono określić ww. kryteria i ich wartość wyrażoną w punktach oraz dokumenty potwierdzające ich
spełnienie, za pomocą uchwały organu stanowiącego gminy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
Piotr Długosz
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