
UCHWAŁA NR  469/2018 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 lutego 2018r. 

 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie,                         
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.  
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1ustawy z dnia 8 marca1990r.                            
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875, poz.2232;z 2018r. poz.130) oraz art.133 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017r. poz.59, poz.949, 
poz.2203) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:  
 
    §1. Uchwała określa kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także  
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie.  
 

     §2.1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Jastrowie 
 
            2. Ustala się następujące kryteria oraz liczbę punktów, jakie przyznaje się danemu 
kryterium:  

1) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  – 20 pkt;  
2) objęcie kandydata pieczą zastępczą  – 15 pkt; 
3) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt . 

3. Spełnienie     kryteriów     wymienionych   w   ust.1 pkt 1-3,  rodzice   lub    prawni 
opiekunowie potwierdzają następującymi dokumentami:  
 

1) dla kryterium określonego w pkt 1 – oświadczenie złożone na formularzu 
stanowiącym wzór określony  w załączniku do niniejszej uchwały, 

 
      2) dla kryterium określonego w pkt 2 -   kopia dokumentu poświadczającego objęcie 

dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny                
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz.697),    

 
      3) dla kryterium określonego w pkt 3 - kopia orzeczenia o niepełnosprawności.                          

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 469 /2018 Rady  Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                     
dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie, liczby punktów za każde                   
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.  
  
 
  Zgodnie z art.133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe                                  
(Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono 
obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia rodziców, zamieszkałe w tym obwodzie.                        
Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są 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.  
 

Z powyższych względów podjęcie przedkładanej uchwały znajduje pełne 
uzasadnienie. 


