MIEJSKA.
w MRĄGOWIE

UCHWAŁA NR XX,X/4/2017
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina Miasto Mrągowo jest organem prowadzącym oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.

1.
2.
1
4.
5.

1. Kryteria naboru do szkól podstawowych

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w szkole
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców
lub opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki
Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
w szkole
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych
kandydata znajduje się w obwodzie szkoły
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata są absolwentami szkoły

RAZEM:

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryterium
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kryterium potwierdzane jest na
podstawie dokumentacji szkolnej

4

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

3

kryterium potwierdzane jest na
podstawie dokumentacji szkolnej

2

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

1

oświadczenie rodzica/opiekuna
prawnego

15 punktów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogł oszenia Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 29.9.W
d-i iĄ7Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia .
4g00€7

Zasady przyjmowania do klas I publicznych szkół podstawowych uregulowane zostały
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Zgodnie z nimi do klas I szkół,
którym ustalono obwód, przyjmuje się uczniów zamieszkałych w tym obwodzie, na
podstawie zgłoszenia rodziców.
W myśl art. 133 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Wskazane w uchwale dokumenty,
kryteria i ich wartość punktowa zostały ustalone z dyrektorami szkół.
Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie projektu
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Mrągowo, dnia 20 marca 2017 r.
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