UCHWAŁA NR 301/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły
podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów
Na podstawie art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. po. 59), Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru oraz przyznaje się liczbę punktów
każdemu kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, jeżeli dana
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§ 2. Kandydatów do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się
w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 10 pkt;
2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców
w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki - 5 pkt;
3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 2 pkt.
§ 3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryteriów, o których
mowa w §2 jest oświadczenie zawarte we wniosku składanym do szkoły
pierwszego wyboru.
§ 4. Traci moc uchwała nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Śrem (Dz. U. Woj.
Wielk. z 2015r. poz. 8780).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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Uzasadnienie
UCHWAŁY NR 301/XXXI/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I publicznej szkoły
podstawowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.
poz. 60) w art. 15 ust. 26 uchyliły rozdział 2 a ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.), który
określał m.in. sposób przyjmowania dzieci do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum.
W związku z reformą oświaty, od roku szkolnego 2017/2018
nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół
gimnazjalnych. Szkoły gimnazjalne z dniem 31 sierpnia 2019r. mają
zakończyć swoją działalność.
Zasady przyjmowania do klasy I publicznej szkoły podstawowej zostały
wymienione w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 59). Zgodnie z nimi 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 radę gminy. Kryteriom przyznaje się określoną liczbę
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Wskazane w niniejszej uchwale kryteria obowiązywały od 2016r. na
terenie gminy Śrem i nie wnoszono uwag do ich stosowania.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za
uzasadnione.
Przewodnicząca Rady
Katarzyna Sarnowska
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