UCHWAŁA NR XVIII/ 114 /2016
RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 20e w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Gniezno w obwodach danej szkoły podstawowej oraz danej
szkoły gimnazjalnej, przyjmowani są do klasy pierwszej na dany rok szkolny na podstawie zgłoszenia rodziców
(prawnych opiekunów).
§ 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych działających na
terenie Gminy Gniezno mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli dana szkoła podstawowa lub dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gniezno, o którym mowa w §2 :
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;
2) miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 5 pkt;
3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 pkt.
§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w §
3:
1) wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły;
2) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o miejscu zatrudnienia;
3) oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły
podstawowej lub gimnazjum do których składany jest wniosek.
4) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) o samotnym wychowywaniu kandydata.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Piotr Sobański
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UZASADNIENIE

Z dniem 18 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół różnego typu.
Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną" nakłada na organ stanowiący obowiązek
ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie
rekrutacji wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w
ustawie. Uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i
gimnazjalnych w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół. Odroczenie
terminu wejścia w życie § 3 ust.1 wynika z nowelizacji ustawy zmieniającej ustawę o systemie
oświaty z 30 maja 2014 r., która to nowelizacja przedłużyła termin obowiązywania kompetencji do
ustalania terminów naboru do końca roku szkolnego 2015/2016.
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