
                           
UCHWAŁA  nr 272/LIV/2017
Rady Miejskiej  w Gostyninie
z dnia 15 marca 2017 roku

w sprawie  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do  szkół podstawowych

prowadzonych przez Miasto Gostynin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r.  poz. 446, ze zm.), oraz art. 133 ust. 2,3  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo  oświatowe  (Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.59)  Rada  Miejska  w  Gostyninie  uchwala,  co
następuje:

§ 1
1.Określa się kryteria naboru  do  szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym wraz 
z liczbą punktów możliwą do uzyskania za  poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów. 
2. Kryteria i liczbę punktów zawiera  Załącznik  nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie  kryteriów  określonych  w  §  1  są  oświadczenia
rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 4
Traci moc uchwała nr 147/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 lutego 2016
roku  
w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich szkół podstawowych i  gimnazjów na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  poz. 1647).

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
                  

          Andrzej  Robacki



Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 272/LIV/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 15 marca 2017 roku

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Gostynin

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub klasy I w danej
szkole podstawowej

10

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły 10

3. Kandydat jest mieszkańcem Gostynina 7

4. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkołach
prowadzonych przez miasto Gostynin

5

5. Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje w Gostyninie 3



Uzasadnienie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) nakłada na
organ  stanowiący  obowiązek  ustalenia  kryteriów  rekrutacyjnych,  które  znajdą  swoje
zastosowanie w procesie rekrutacji do klas I szkół podstawowych wówczas, gdy pozostaną
wolne  miejsca  po  przyjęciu  dzieci  i  młodzieży  zamieszkałych  w  obwodzie  danej  szkoły,
przyjmowanych  z urzędu.

Projekt  uchwały  określa  kryteria  związane  z  postępowaniem  rekrutacyjnym  do  klas
pierwszych szkół podstawowych w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu
tych szkół.

Zgodnie z ustawą kryteria te powinny zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka 
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół
podstawowych  i  były  stosowane  w  procesie  rekrutacji  do  ww.  placówek  na  rok  szkolny
2016/2017.


