
UCHWAŁA NR IV/29/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie 
przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

§ 2. 1. Ustala się kryteria rekrutacji oraz przysługującą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica:

Nr Kryterium Liczba 
punktów

1 Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w preferowanej 
szkole podstawowej

15

2 Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się 
w obwodzie preferowanej szkoły podstawowej

10

3 W obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka, 
wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

5

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów Nr: 1 i 3 są oświadczenia rodziców, natomiast 
kryterium Nr 2 zaświadczenie z zakładu pracy rodzica dołączone do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/410/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy 
przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo

oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustala się lokalne kryteria rekrutacji, punktacji oraz
dokumentów potwierdzających ich spełnianie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza
obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebnica.

Zgodnie z art. 130 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe dzieci
zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się do klas pierwszych z
urzędu. Natomiast dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest
przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego.

Natomiast pozostali kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z wymogami ustawodawcy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, dla których ustalono odpowiednią punktację, z
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych.

W myśl art. 29 ust. 2 pkt 1 przywołanej ustawy - Prawo oświatowe w przypadku publicznych
przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego zadania i kompetencje określone w art. 133 ust. 2 i 3 wykonuje rada gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.
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