Projekt Prezydenta Miasta

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄ SKA

z dnia

DRUK NR

2016 r.

w sprawie okre ślenia kryteriów w post ę powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkó ł
podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Ś l ąska

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 1515) w zwi ązku z art. 20 e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf
pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie o ś wiaty (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2156),
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Ś lą ska
uchwala:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) rodzicach — nale ży przez to rozumie ć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawuj ące
pieczę zastępczą nad dzieckiem,
2) rodzeństwie - nale ży przez to rozumie ć dzieci wychowywane w rodzinie kandydata prowadz ącej wspólne
gospodarstwo domowe.
§ 2. Okreś la si ę kryteria w postę powaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkó ł
podstawowych, zamieszka łych poza obwodem szko ły, zgodnie z za łącznikiem do niniejszej uchwa ły.

§ 3. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Ś l ąska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa
Ś ląskiego.
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Załącznik do Uchwały
Rady Miasta Ruda Ś l ą ska
z dnia
Kryterium

L.p.

2016 r.

Liczba punktów
(maksymalna liczba
punktów mo ż liwych do
uzyskania)
16 pkt

1.

Rodzeń stwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w tej szkole.

2.

Rodzeństwo kandydata ucz ęszcza do
przedszkola/oddzia łu przedszkolnego w
obwodzie szkoły.

8 pkt

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje si ę w
obwodzie szko ły.

4 pkt

4.

Osoby, które wspieraj ą rodziców w
zapewnieniu nale żytej opieki
kandydatowi zamieszkuj ą w obwodzie
szkoły.

2 pkt

Dokumenty niezb ędne
do potwierdzenia
kryteriów
O ś wiadczenie
rodziców o
uczęszczaniu
rodzeństwa kandydata
do tej samej szko ły.
Oświadczenie
rodziców o
uczęszczaniu
rodze ń stwa kandydata
do
przedszkola/oddziału
przedszkolnego w
obwodzie szko ł y.
Zaświadczenie o
zatrudnieniu wydane
przez zakład pracy
rodziców lub wypis z
ewidencji działalności
gospodarczej.
Zaś wiadczenie
powinno być
wystawione w okresie
m i esi ąca
poprzedzaj ącego dat ę
złożenia wniosku o
przyj ęcie kandydata do
szkoły. Dokument
składany jest w
oryginale.
O ś wiadczenie
rodziców, że krewni
kandydata, którzy
wspieraj ą rodziców w
zapewnieniu nale żytej
opieki kandydatowi,
zamieszkuj ą w
obwodzie szkoły.

k
Id: CB I 45DA6-3E8 I -4ADO-ABF9-C I CCEAA8664D. Projekt

Strona I

UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o ś wiaty oraz niektórych innych
ustaw zostaty wprowadzone zasady rekrutacji do klas pierwszych szkót podstawowych. Kandydaci
zamieszkali w obwodzie szkól podstawowych s ą przyjmowani tak jak dotychczas na podstawie zgtoszenia.
Na wolne miejsca, dla kandydatów zamieszkatych poza obwodem szkoty jest przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne. Rada Miasta zostata zobowi ązana do okre ś lenia kryteriów post ępowania
rekrutacyjnego z uwzgl ędnieniem zapewnienia jak najpetniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb spotecznych. Jednocze ś nie kryteriom tym jest przyznawana okre ś lona
liczba punktów oraz okre ś la si ę dokumenty niezb ędne do ich potwierdzenia. Projekt niniejszej uchwaty
był konsultowany z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział alności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118
z późniejszymi zmianami) oraz zosta ł zaopiniowany zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
zwi ązkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) przez Zwi ązek Nauczycielstwa
Polskiego oraz Mi ędzyzaktadow ą Organizacj ę Zwi ązkową NSZZ "Solidarno ść" Pracowników O światy i
Wychowania.
Organem stanowi ącym w przedmiotowej sprawie jest Rada Miasta.
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