UCHWAŁA NR XXXIII/200/17
RADY MIEJSKIEJ W WARCE
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, przyznania tym kryteriom liczby
punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
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 ze zm.1)) oraz art. 133 ust. 2-3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustaw
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria oraz ich wartość punktową, które mają zastosowanie w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Warka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:
1) niepełnosprawność kandydata – 4 pkt;
2) kandydat mieszka w gminie Warka – 3 pkt;
3) kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego –
3 pkt;
4) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole – 2 pkt;
5) w pobliżu szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu należytej opieki – 2 pkt;
6) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest w miejscowości, w której
położona jest szkoła – 2 pkt.
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów są oświadczenia
rodzica/opiekuna prawnego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/94/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Warka dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Aldona Rzeźnik

1) Dz.

U. z 2016 poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w art. 133 ust. 2 stanowi, iż kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do I klasy
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
Jednocześnie artykuł ten wskazuje, iż kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz
przypisanie im punktacji na tym etapie rekrutacji, mając na uwadze zapewnienie jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych,
określa Rada Miejska, która w przedstawionym projekcie uchwały priorytetowo uwzględnienia
dzieci
niepełnosprawne
wymagające
szczególnych
potrzeb
edukacyjnych.
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały w ww. przedmiocie, której
zapisy będą miały zastosowanie począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2017/2018. Zaproponowane w projekcie niniejszej uchwały kryteria skonsultowano
z dyrektorami publicznych szkół podstawowych Gminy Warka.

