
UCHWAŁA NR XV/96/2016
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 14 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Sadkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 
oraz art. 20zf pkt 1, art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.) - Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sadkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 
wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 5 Potwierdzenie dyrektora szkoły
Rodzice/prawni opiekunowie zamieszkują w pobliżu obwodu 
szkoły

5 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości 
oddziałów

2 Potwierdzenie dyrektora szkoły

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 
podstawowej

5 Potwierdzenie dyrektora szkoły

Miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna 
znajduje się wobwodzie szkoły

5 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice

Tadeusz Pietrzak
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie przyjmowania dzieci do publicznych
placówek oświatowych. Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek
ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji , wówczas
gdy zostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie.

Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w
przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół. Od roku szkolnego 2016/2017 w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjalnych będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne
do ich potwierdzenia.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.
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