UCHWAŁA NR XVII/127/15
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Góra
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz w zw. z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917
i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz.1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857
i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,
poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265,
poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, ·poz.
1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Góra dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami szkół;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkoły podstawowe
i gimnazja prowadzone przez Gminę Góra.
§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum:
1) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły, do której
złożony został wniosek – 10 punktów;
2) kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu
mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły, do której złożony został
wniosek – 6 punktów;
3) miejsce pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego
przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły,
do której złożony został wniosek – 8 punktów.
§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3
uchwały:
1) oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły,
do której złożony został wniosek – załącznik nr 1 do uchwały;
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych
wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki
kandydatowi - załącznik nr 2 do uchwały;

3) oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej
lub gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 3
do uchwały.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XVII/127/15
Rady Miejskiej Góry
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły,
do której złożony został wniosek
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……...................................
…………………………………………………………………………………………………...
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez.................................
oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko rodzeństwa)………………………..
…………………………………………………… (data urodzenia) …………………………..
w roku szkolnym…………………… będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły
(nazwa i adres szkoły)……………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………..
(data)

.....................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XVII/127/15
Rady Miejskiej Góry
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych
wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki
kandydatowi
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)............................................
…………………………………………………………………………………………………...
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez.................................
oświadczam, że w obwodzie szkoły (nazwa i adres szkoły)………………….…………………
………………………………………………………………………………………………..…,
zamieszkują moi krewni*/ krewni mojego dziecka* (imiona i nazwiska krewnych, stopień
pokrewieństwa, adres)……………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………..…………………….…
…………………………………………………………………………………………………...
którzy wspierają mnie w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………..
(data)

*właściwe podkreślić

.....................................
(czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XVII/127/15
Rady Miejskiej Góry
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub
gospodarstwa rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata
Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)............................................
…………………………………………………………………………………………………...
zamieszkała/y................................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez.................................
oświadczam, że moje miejsce pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej/ gospodarstwa
rolnego* (nazwa i adres zakładu pracy/ nazwa i siedziba prowadzonej działalności, REGON,
siedziba gospodarstwa rolnego)….........................................................................................
……………………………………………………………………………………….……….….
…………………………………………………………………………………………………..
znajduje się w obwodzie szkoły (nazwa i adres szkoły)………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………..
(data)

* właściwe podkreślić i wypełnić

.....................................
(czytelny podpis)

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Miejskiej Góry
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Góra
Zmiana ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256
z późn. zm.) wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) określiła na poziomie ustawy
nowe zasady przyjęć do przedszkoli, szkół i placówek pozaszkolnych. Do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym
ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmowane są z urzędu.
Zgodnie z art.20e ust.3. ustawy, kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
dysponuje nadal wolnymi miejscami.
Począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, zgodnie z przepisami ustawy,
kryteria, liczbę punktów i dokumenty na ich potwierdzenie określa organ stanowiący gminy,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych.
W projekcie uchwały zaproponowano trzy kryteria uwzględniające potrzeby rodziny.
Mają one różną wartość. Najwyższą wartość posiada kryterium kontynuowania przez
rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony został wniosek o przyjęcie
do klasy pierwszej – 10 punktów, 8 punktów zaproponowano w przypadku, gdy miejsce pracy
lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego przynajmniej jednego
rodzica znajduje się w obwodzie szkoły, do której złożony został wniosek. Kolejne kryterium
dotyczy sytuacji, kiedy krewni kandydata (np. babcia, dziadek), wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły, do której złożony został
wniosek – 6 punktów. W projekcie uchwały określono również dokumenty niezbędne
do potwierdzenia ich spełnienia. W uchwale zaproponowano potwierdzenie spełnienia
kryteriów w formie oświadczeń.
Zgodnie z art. 20 t ust. 6 i 7 każde oświadczenie składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i zawiera klauzulę następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w składanych oświadczeniach.
Wskazane w projekcie uchwał kryteria powstały w wyniku uzgodnień z dyrektorami
szkół podstawowych i gimnazjów.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ

Irena Krzyszkiewicz
Góra, dnia 01 grudnia 2015 r.

