UCHWAŁA NR XXXII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu
kryterium określonej liczby punktów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Toszek wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów:

LP

KRYTERIUM

1

Kandydat spełniał
obowiązek przedszkolny
w oddziale przedszkolnym
szkoły podstawowej Gminy
Toszek i będzie
kontynuował naukę w tej
samej szkole

2

3

4

5

6

PUNKTY

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO
POTWIERDZENIA KRYTERIUM

7

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o spełnianiu obowiązku przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym szkoły
podstawowej Gminy Toszek wraz
z oświadczeniem o zamiarze kontynuacji
nauki w tej samej placówce oświatowej

6

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o zamiarze uczęszczania kandydata do
szkoły podstawowej na terenie Gminy
Toszek

5

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
prowadzonej dokumentacji

4

Oświadczenie rodziców lub opiekunów
prawnych kandydata o miejscu pracy

3

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
kandydata o miejscu zamieszkania

2

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
kandydata o miejscu zamieszkania
w obwodzie szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/opiekunów
prawnych w procesie wychowawczoopiekuńczym

Kandydat uczęszczał do
przedszkola na terenie
Gminy Toszek
Rodzeństwo kandydata
spełnia obowiązek szkolny
w tej samej placówce
Miejsce pracy rodziców lub
opiekunów prawnych
kandydata znajduje się
w obwodzie szkoły
Odległość od miejsca
zamieszkania kandydata do
szkoły w której składany jest
wniosek jest mniejsza niż
odległość od szkoły
obwodowej
W obwodzie szkoły
zamieszkują krewni
kandydata wspierający
rodziców/opiekunów
prawnych w procesie
wychowawczo-opiekuńczym
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§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek w procesie rekrutacji od roku szkolnego 2017/2018.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60): „Na rok
szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczną szkołę podstawową do dnia 15
kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów
możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 133 ust. 4-6 . ustawy –
Prawo oświatowe”. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe do klasy
pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu, postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W
postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Ustawa upoważnia również organ prowadzący do przyznania kryteriom
określonej liczby punktów oraz do określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia (art. 133 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe). Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt
1 ustawy Prawo oświatowe kompetencje określone w art. 133 ust. 2 i 3 należą do rady
gminy. Kryteria obowiązujące dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów przyznana
poszczególnym kryteriom zostały skonsultowane z dyrektorami Szkół
Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek.
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