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UCHWAŁA NR XXII.219.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez gminę 
Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 z późn. zm.1) ) i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2016r.; 
poz. 59) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria oraz odpowiadającą 
im liczbę punktów:

L.p. Wyszczególnienie kryteriów Liczba punktów
1 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 10

2 Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych dziecka znajduje się 
w obwodzie szkoły 7

3
W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu 
należytej opieki

5

4 Dziecko, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczało do 
Publicznego Przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły 3

5 Lokalizacja szkoły jest bliżej miejsca zamieszkania dziecka niż 
położenie szkoły, w której obwodzie zamieszkuje kandydat 1

§ 2. W celu wykazania spełniania kryterium z § 1 rodzice/opiekunowie prawni dziecka kandydata na ucznia 
zobowiązani są dostarczyć do wglądu dokumenty wskazujące ich miejsce pracy, oraz oświadczenie o miejscu  
zamieszkania dziecka lub jego krewnych, oświadczenie o spełnianiu pozostałych kryteriów wyszczególnionych 
w § 1.

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Biała począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 4. Traci moc uchwała nr XII.112.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia 
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała, 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 grudnia 2015r. poz. 3262.

§ 5. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Białej.

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

1) Zm. poz. 1579 i 1948.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2016r.; poz.
59) "2. 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, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa

dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie

kandydata potwierdza się oświadczeniem."

Z dniem 14 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016r.; poz. 60), które w art. 203 i 204 zobowiązują

organ prowadzący publiczne szkoły podstawowe do podania do publicznej wiadomości terminów

przeprowadzania rekrutacji oraz kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji zgodnie z art. 133

ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe.

Mając powyższe na uwadze niniejszy projekt uchwały zawiera określenie kryteriów oraz punktację

im przypisaną, które umożliwią przeprowadzenie drugiego etapu rekrutacji do publicznych szkół

podstawowych prowadzonych przez gminę Biała.

Sporządziła: Jadwiga Małota

22.02.2017r.
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