
UCHW ALA NR XXXVII/356/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym,

ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
z 2016r. poz. 446 ze zm.) z mi. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. - Prawo ośwaitowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Kole, uchwala co nastepuje:

§ l. Uchwała określa kryteria obowiązujące w postępowaniu rekritacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których Gmina Miejska w Kole jest organem prowadzącym, punktację za każde
z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia

§ 2. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych
szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

l. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt.,

2. dziecko uczęszczało
się w obwodzie szkoły - 5 pkt.,

3. szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych-
5 pkt.,

do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego

4. droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,

5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt.,

§ 3. Ustala się, że dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa
w § 2 jest oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych, stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX1181/20 16 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie
określania kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publiczych gimnazjów, dla
których Gmina Miejska Koło jest organem prowadzącym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

~.·1kiei w Kole

~
r Szafrański
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/356/20l7

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 29 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

l. w szkole obowiązek szkolny spełnia / nie spełnia* rodzeństwo dziecka,

2. dziecko uczęszczało / nie uczęszczało* do placówki wychowania przedszkolnego
znajdującego się w obwodzie szkoły,

3. szkoła jest / nie jest* na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga
rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

4. droga dziecka do szkoły jest / nie jest* krótsza niż droga do szkoły obwodowej,

5. w obwodzie szkoły zamieszkują / nie zamieszkują* krewni dziecka wspierający
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

miejscowość data podpis
rodziców/opiekunów prawnych

*niewłaściwe skreślić
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UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXVII/356/2017

RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 29 marca 2017r.

W myśł art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) -Prawo
oświatowe, do klas pierwszych szkół podstawowych którym ustalono obwód przyjmowane sa
dzieci zamieszkałe w granicach tych obwodów na podstawie zgłoszenia rodzica. Kandydaci, którzy
zamieszkują poza obwodem publicznej szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji gdy dana szkołą posiada wolne miejsca. W postępowaniu
rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych.

Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

W związku z powyższym, oraz wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe konieczna jest zmiana obowiązujacej uchwały nr XIX1l81/2016 Rady Miejskiej w Kole
z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie okeślenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych i pubicznych gimnazjów, dla których Gmina Miejska Koło jest organem
prowadzącym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały należy uzanć za zasadnie i
konieczne.
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