
UCHWAŁA Nr  XXVI/187/2017 
Rady Gminy Kleszczewo 
z dnia  22 lutego 2017 r. 

 

w sprawie :  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 
klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Kleszczewo. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zmianami), art.133 ust. 2-
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59) w związku  z 
art. 204 ust. 2 i art. 369 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60)  Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co 
następuje: 
 
 

§ 1 
Określa się następujące kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której 
Gmina Kleszczewo jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły i przyznaje się za każde z tych kryteriów następującą liczbę punktów: 

1) w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,  obowiązek szkolny spełnia 
jego rodzeństwo – 8 punktów. 

2) droga kandydata z domu do szkoły jest krótsza niż droga z domu  do szkoły  
obwodowej- 8 punktów, 

3) kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły, do 
której ubiega się o przyjęcie– 6 punktów.  

 
§ 2 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w 
§ 1: 

1) w odniesieniu do kryterium, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3   potwierdzenia 
dokonuje dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły, 

2) w odniesieniu do kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 2 oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego) kandydata. 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Wielkopolskiego. 
 
  
 
 
       Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Henryk Lesiński 

 
 



UZASADNIENIE 
 do Uchwały Nr XXVI/187/2017 

Rady Gminy Kleszczewo  
 z dnia  22 lutego  2017r. 

 
 
 

Zgodnie z art. 133 ustawy art.133  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 
z 2017r. poz. 59)   do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, 
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym 
obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są 
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteriom  tym organ 
prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia. 

Proponowane w projekcie uchwały kryteria  stwarzają możliwość zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
        Henryk Lesiński 

 

 


