UCHWAŁA NR 446/VII/27/2017
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
gmina Konstancin- Jeziorna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art.133 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
publicznej szkoły podstawowej, dla dzieci spoza obwodu danej szkoły podstawowej, dla którego
organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna, a także dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu
rekrutacyjnym.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której
organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna, bierze się pod uwagę łącznie następujące
kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tej szkoły –4 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata- 4 punkty;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym– 4 punkty;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata-4 punkty,
5) absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły- 4 punkty.
§ 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor
publicznej szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.
2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje się
oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.
3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa się
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Cieślawski
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UZASADNIENIE
do uchwały nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
gmina Konstancin- Jeziorna.
Dzieci do klas I publicznych szkół podstawowych, którym określono obwód przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców zamieszkałych w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do I klasy jeśli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami. Kryteria określone przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny
odpowiadać lokalnym potrzebom społecznym i uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb
dziecka i jego rodziny. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego określić można również
kryteria dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Organ prowadzący może określić do sześciu
kryteriów, przyznająć im wartość punktową oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów.

Id: 554D9A1B-A0B5-4647-9FF0-4917161119CE. Uchwalony

Strona 1

