
Uchwała Nr XVU972015

Rady Mieiskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 29 grudnia 2O15r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkoły podstawowei dla której organem prowadzącym iest Gmina
Koźmin Wielkopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i ań. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samonądzie gminnym (Dz. U. z 2O15 r- poz- 1515) oraz art. 2O zf pkt 1 w związku z art. 20

e ust.3 i4i ań.20c ust.6 ustawyzdnia 7września 1991r. osystemieoświaty(Dz. U.

z2OI5r. poz.2156|, Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§r

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pienruszej klasy szkoty

podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski,
a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów o.raz liczbę punktów
przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§z

W postępowaniu rekrutacyjnym do pienruszej klasy szkoły podstawowej dla których organem
prowadzącym jest Gmina Koźmin Wielkopolski, biene się pod uwagę łącznie następujące

kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

\_/ 1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie

uczęszczało do tej szkoty- 1 punkt;

2) wielodzietność rodziny kandydata - 1 punkt;

3) kandydat objęty kształceniem specjalnym - 1 punkt;

4} niepetnosprawność w rodzinie kandydata - 1 punkt;

5) rodzic/prawny opiekun pracuje na terenie gminy - 1 punkt.



§s

1. Potwierdzenia spetnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor
szkoly na podstawie dokumentacji szkoty.

2. Za Potwierdzenie spelnienia pzez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2
uznaje się oŚwiadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się
kandydat.

3. za potwierdzenie spetnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3
uwaŻa się ozeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespót orzekający
w Publicznej Poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradnispecjalistycznej.

4- Za Potwierdzenie spełnienia pnez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4
uwaŻa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równowaŻne w rozumieniu pnepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepetnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz.72L, z późn. zm.).

5. za potwierdzenie spetnienia pnez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 5
uznaje się oświadczenie rodzica o miejscu pracy.

§4

WYkonanie uchwaty powiena się Burmistrzowi Miasta iGminy Koźmin Wielkopolski.

§s

Uchwała wchodzi w Życie po upĘwie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Unędowym
Województwa Wie lkopolskiego.
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uzasadnienie

wsprawieokreśleniakryteriówobowiązującychwpostępowaniurekrutacyjnym
do pienrszei klasy szkoĘ podstawowei dla którei o.g"n"|n prowadzącym iest Gmina koźmin wielkopolski,

zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej

szkoĘ podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

ieżeli dana publiczna szkola podstawowa nadal dysponuje wolnYmi miejscami. W PostęPowaniu rekrutac'jn'm

są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane

pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w ań, 20c ust, 5, _ proponuję

tego kryterium nie brać pod uwagę z naszej gminie,

Podjęcietegorodzajuuchwałyjestobligatoryjnymzadaniemgminyumożliwiającymgminnymszkołom

podstawowymprzeprowadzenierekrutacjinarokszkolny2ot6l2o77.ProponowanekryteriabyĘuzgadnianez

dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina koźmin wielkopolski,


