
UCHWAŁA NR XX/126/2016
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest 
organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchów, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem danej szkoły podstawowej.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega 
się kandydat – 10 punktów;

2) dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca 
pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata  - 5 punktów;

3) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów 
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 niniejszej uchwały są:

1) w przypadku kryterium określonego w pkt 1 -  dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej, o 
przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły 
podstawowej;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o 
jego miejscu pracy;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o 
miejscu zamieszkania krewnych dziecka wspierających rodziców (opiekunów pranych) w zapewnieniu 
mu należytej opieki.

§ 4. Kryteria określone w § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych 
do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2016/2017.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr Ryszard Wrona
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Uzasadnienie

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których
Gmina Tuchów jest organem prowadzącym

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum.

W świetle art. 20e ww. ustawy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono
obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

W przypadku zaś kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, mogą
być oni przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane
pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący, który przyznaje dla każdego z nich określoną
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Kryteria winny zapewnić
jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. W
świetle art. 20zf ww. ustawy ustalenie tych kryteriów należy do rady gminy.

W związku z powyższym w projekcie uchwały określone zostały kryteria, które będą brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Tuchów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów. Ponadto ustalono dokumenty, które potwierdzą
spełnianie tych kryteriów.
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