
UCHWAŁA NR XXX/350/2017
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w związku z art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wra z przyznaną liczbą punktów;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów.

§ 2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych 
szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z punktacją:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 punktów;

2) miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych znajduje się na terenie Miasta i Gminy Margonin – 6 
punktów;

3) na terenie Miasta i Gminy Margonin zamieszkują dziadkowie kandydata, wspierający rodziców/opiekunów 
prawnych w zapewnieniu uczniowi należnej opieki – 8 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole przez 
rodzeństwo kandydata;

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zatrudnienia;

3) oświadczenie o miejscu zamieszkania dziadków kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XV/152/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Margonin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/350/2017

Rady Miasta i Gminy Margonin

z dnia 23  lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej
klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Margonin.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia
rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

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. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący – radę gminy, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

Przedmiotowe zasady do tej pory uregulowane były w uchwale Nr XV/152/2015 Rady Miasta i Gminy
Margonin z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Margonin – na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. Powyższe przepisy zostały uchylone przez art. 15 pkt 26 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), zmiana ta weszła w życie 26.01.2017 r. 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)
organ prowadzący – rada gminy, przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określa
dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów. Powyższy przepis wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), tj. od dnia
26.01.2017 r.

Podjęcie niniejszej uchwały jest więc zasadne.
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