
UCHWAŁA Nr  XV/90/2016 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI 

z dnia 18 lutego 2016 r. 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych    
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) Rada 
Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych kandydata; 
2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Pogorzela. 
§ 2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji kandydatów spoza obwodu do szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Pogorzela. 
§ 3. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół, przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, 
uwzględniając następujące kryteria: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt; 
2) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 5 pkt; 

3) rodzice kandydata są zatrudnieni w miejscowości na terenie której znajduje się szkoła - 3 
pkt; 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata - babcia, dziadek wspierający rodziców 
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt. 

§ 4. Kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 
przyjmuje się na wniosek rodziców w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając 
następujące kryteria: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 5 pkt; 

2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pogorzela - 5 pkt; 
3) rodzice kandydata są zatrudnieni w miejscowości na terenie której znajduje się szkoła - 3 

pkt; 
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata - babcia, dziadek wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt. 
5) wyniki nauczania kandydata - średnia arytmetyczna ocen na podstawie świadectwa z kl. VI 

szkoły podstawowej: 
a) średnia ocen 5,0 i powyżej - 4 pkt, 

b) średnia ocen 4,0 - 4,99 - 3 pkt, 
c) średnia ocen 3,0 - 3,99 - 2 pkt, 



d) średnia ocen poniżej 3,0 - 1 pkt. 

§ 5. Ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku i wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania do 
poszczególnych szkół przygotowuje i podaje do publicznej informacji dyrektor danej szkoły. 

§ 6. W celu wykazania spełniania kryterium o którym mowa w § 3 pkt. 3, pkt. 4 i § 4. pkt 3, 
pkt.4 rodzice kandydata zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające 
zatrudnienie w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych 
dziecka. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                                            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

UZASADNIENIE 
 

 
Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która 
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjum. 

Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ stanowiący obowiązek 
ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą zastosowanie wówczas, 
gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. 
Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne 
miejsca kandydata spoza obwodu tych szkół. 

Przedkładany projekt uchwały zawierający propozycje kryteriów dodatkowych, przypisanej 
im liczby punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnienie poszczególnych 
kryteriów uwzględnia uwagi dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum, stanowiąc 
wypełnienie obowiązków Gminy Pogorzela wynikających z art. 20e ust. 3 i ust. 4 ustawy o 
systemie oświaty. 

Kryteria i liczba punktów za kryteria zostały ustalone w taki sposób, aby umożliwić 
pierwszeństwo w przyjęciu dzieciom, które posiadają rodzeństwo w szkole oraz będą 
kontynuowały naukę w tej samej placówce, zapewniając w ten sposób wsparcie rodzinie          
i gwarantując dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilności oraz uwzględniając potrzeby 
rodziców w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

 

 
Sporządziła: Jolanta Banaszek 
 


