UCHWAŁA NR 241/XXXII/17
RADY GMINY NOWA RUDA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nowa Ruda, 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1. szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe dla których Gmina Nowa Ruda jest organem
prowadzącym,
2. rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
3. dyrektorze szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć dyrektorów zespołów szkół, zespołów
szkolno-gimnazjalnych, dla których Gmina Nowa Ruda jest organem prowadzącym.
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
w szkołach
podstawowych,
a także
oddziałów
integracyjnych
w szkołach
podstawowych
– w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 2 punkty,
2) miejsce pracy rodziców, rodzica samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły
- 2 punkty,
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki
- 2 punkty,
4) ubieganie się o przyjęcie do pierwszej klasy w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca
zamieszkania kandydata – 2 punkty.
§ 3. 1. W celu potwierdzenia spełniania kryterium określonego w ust. 1 pkt 2 -4 rodzice ucznia
zobowiązania są dostarczyć:
1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej;
2) oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka lub
3) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie.
2. Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w ust. 1 pkt 1 potwierdza na wniosku dyrektor
szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
§ 4. Traci moc uchwała nr 132/XVI/16 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których Gmina Nowa Ruda jest organem prowadzącym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, na stronie
internetowej Gminy Nowa Ruda oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Nowa Ruda.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Nierodka
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Uzasadnienie
Na mocy art. 15 pkt 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) został uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty "Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek", w tym przepis upoważniający
organ prowadzący do określenia kryteriów rekrutacji i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Jednocześnie weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) regulujące zasady przyjmowania dzieci do publicznych
przedszkoli.
Wobec utraty mocy uchwały Rady Gminy Nowa Ruda Nr 132/XVI/16 z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda, konieczne jest podjęcie nowej
uchwały określającej kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Nowa Ruda, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów za
każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Zgodnie z art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, do klasy pierwszej
publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym
obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Oznacza to, że każde dziecko ma zapewnione miejsce
w swojej obwodowej szkole.
Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, pozostają w szkole
wolne miejsca, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. W postępowaniu tym brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący. Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r., poz. 59), kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej 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. Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Projekt uchwały określa kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół
podstawowych w przypadku przyjęć na wolne miejsca spoza obwodu tych szkół. Zaproponowane
kryteria uwzględniają potrzeby dziecka i jego rodziny w zakresie sprawowanej nad nim opieki.
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