
 

 

UCHWAŁA NR VIII/44/2019 

RADY GMINY W CZERMINIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Czermin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  

U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Czermin. 

§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Czermin. 

§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych 

w obwodach tych szkół. 

§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami 

tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria  

i punktacje : 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt ; 

2) miejsce pracy rodziców lub rodzica samotnie wychowującego znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt; 

3) kandydat uczęszczał do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w danej szkole -3pkt;  

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców lub rodzica 

samotnie wychowującego, w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt. 

2. Potwierdzenia kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 3 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie 

dokumentacji szkoły. 

3. W celu wykazania spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub/i pkt.4 rodzice kandydata lub 

rodzic samotnie wychowujący, zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie 

w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka. 

4. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata tej samej liczby punktów, o przyjęciu 

decyduje kolejność złożenia wniosku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czermin. 
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§ 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Gminy 

Czermin.  

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XV/68/2016 Rady Gminy Czermin z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Czermin(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz.1334) . 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Gminy w Czerminie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czermin. 

Wejście w życie nowych przepisów prawa oświatowego tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, powstanie ośmioletnich publicznych szkół podstawowych i likwidacja gimnazjum z dniem 

31 sierpnia 2019 r. zobowiązuje radę gminy do przystosowania prawa oświatowego w gminie do nowego 

ustroju szkolnego. 

Zgodnie z art.133 ust.2 i 3 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 1 po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 

dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowanie rekrutacyjne jest 

przeprowadzane w oparciu o kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia 

jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może 

być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

Zaproponowane kryteria odnoszą się do potrzeb dziecka i jego sytuacji rodzinnej oraz woli pomocy 

rodzicom, a zwłaszcza rodzica samotnie wychowującego w wychowaniu i kształceniu dzieci. 

Dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady 

ograniczenia wysiłku zgromadzenia potrzebnych dokumentów ale także rzetelnego i wiarygodnego 

potwierdzenia danych, na podstawie których uznaje się pierwszeństwo jednego kandydata przed drugim. 

Projekt przedstawianej uchwały pozostawia te same kryteria i punktacje, jak w Uchwale Nr XV/68/2016 

Rady Gminy Czermin z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czermin 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz.1334), dodatkowo wprowadzono tylko zapis „rodzica 

samotnie wychowującego „ i „potwierdzenie spełnienia kryterium przez dyrektora danej szkoły” . 

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym przeprowadzenie 

rekrutacji do klasy 1 publicznej szkoły podstawowej, dlatego podjęcie tej uchwały jest zasadne. 
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