UCHWALA NR 1561XXIV/2017
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 27 lutego 2017 roku
w sprawie

okreslenia kryteriow w post~powaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do
klas pierwszych publicznej szkoly podstawowej prowadzonej przez Gmin~
Nowe Miasto zamieszkalych poza jej obwodem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 sarnorz'ldzie
gminnym (Dz. U. 2016r. poz. 446 z pozn. zm.) oraz art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala,
co nastypuje:
§1
1. Okresla siy kryteria w postypowaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do klas pierwszych
publicznej szko!y podstawowej prowadzonej przez Gminy Nowe Miasto, zarnieszkalych
poza jej obwodem wraz z przyznan'l im liczb'l punktow oraz wykaz dokumentow
wymaganych do potwierdzenia spdniarua kryteriow przez kandydata.
2. Postypowanie rekrutacyjne, 0 ktorym mowa w ust. 1, przeprowadza siy w przypadku
dysponowania przez szko!y wolnymi miejscami.
§2
1. Okresla siy nastypuj'lce kryteria wraz z liczb'l punktow w postypowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej szko!y podstawowej dla kandydatow zamieszka!ych poza obwodem
szkoly:
1) rodzenstwo kandydata realizuje obowi¥ek szkolny w szkole na terenie Gminy Nowe
Miasto w roku szkolnym, ktorego dotyczy postypowanie rekrutacyjne - 8 pkt
2) kandydat uczyszcza! do przedszkola na terenie Gminy Nowe Miasto - 6 pkt
3) miejsce pracy rodzicow/opiekunow prawnych znajduje siy na terenie Gminy
Nowe Miasto - 4 pkt
4) w obwodzie szko!y zamieszkuj'l krewni kandydata (babcia, dziadek) wspieraj'lcy
rodzicow/opiekunow prawnych w zapewnieniu mu nalezytej opieki - 2 pkt.
2. Dokumentami ruezbydnymi do potwierdzenia kryteriow wskazanych w ust. 1 s'l:
1) w zakresie §2 ust. 1 pkt 1 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoly
kontynuacji nauki przez rodzenstwo kandydata w roku szkolnym, ktorego dotyczy
postypowanie rekrutacyjne;
2) w zakresie §2 ust. 1 pkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora przedszkola
uczyszczania kandydata do przedszkola znajduj'lcego siy na terenie Gminy Nowe Miasto;
3) w zakresie §2 ust. 1 pkt 3 - oswiadczenie rodzicow/opiekunow prawnych 0 ich miejscu
pracy;
4) w zakresie §2 ust. 1 pkt 4 - oswiadczenie rodzicow/opiekunow prawnych 0 miejscu
zamieszkania krewnych kandydata (babcia, dziadek).
§3
Wykonanie uchwa!y powierza siy Wojtowi Gminy Nowe Miasto.
§4
Uchwala wchodzi w zycie po up!ywie 14 dni od dnia og!oszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.

"

,
UZASADNIENIE
do Uchwaty Nr 1561XX1V/2017 Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 lutego 2017 roku

W zwi'lzku z wejsciem w zycie w dniu 26 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) w czysci dotycz'lcej
przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkol i publicznych placowek (rozdzial 6 ustawy) oraz
uchyleniem z tym samym dniem rozdzialu 2a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie
oswiaty (Dz. U. 2016r. poz. 1943 z poin. zm.), na podstawie ktorego w ubieglych latach
przeprowadzano rekrutacjy do szkol i przedszkoli zachodzi koniecznosc okreslenia kryteriow
w mysl nowych przepisow.
Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy Prawo oswiatowe, do klasy pierwszej szkoly
podstawowej przyjmuje siy na podstawie zgloszenia dzieci zamieszkale w obwodzie danej
szkoly. Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oswiatowe kandydatow zamieszkalych poza
obwodem szkoly przyjmuje siy do klasy pierwszej szkoly podstawowej po przeprowadzeniu
postypowania rekrutacyjnego, jezeli dana szkola dysponuje wolnymi mleJscami.
W postypowaniu rekrutacyjnym brane S'l pod uwag y kryteria okreslone przez organ
prowadzqcy. Kryteriom tym organ prowadz'lcy przyznaje okrdlon'l liczby punktow oraz
okresla dokumenty niezbydne do ich potwierdzenia. W zwi'lzku z powyzszym podjycie
niniejszej uchwaly jest zasadne.

