Projekt
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst
jednolity : Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru wraz z liczbą punktów do oddziałów przedszkolnych oraz do klas
pierwszych publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół:
1) kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej –
7 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły – 10 punktów;
3) co najmniej jedno z rodziców zatrudnione jest/prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy miasto
Golub-Dobrzyń – 5 punktów.
§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice
(opiekunowie prawni) kandydata składają odpowiednie oświadczenia na piśmie dołączane do wniosku o przyjęcie
do szkoły.
2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1 winny zawierać adnotację, że zawarte w nich dane są zgodne ze
stanem faktycznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Id: 2EE5EFB8-E8D4-4A13-BD77-A5ACEB29BF24. Projekt

Strona 1

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do
oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód przyjmuje się kandydatów na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do oddziałów przedszkolnych oraz 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, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
w dniu 08 maja 2019r.
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