
Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXVII/2017 

Sesji Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 28.02.2017r.  

 

Uchwała Nr  XXVII/180/2017 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 28 lutego 2017r.  

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lichnowy, do postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 ze zm.) oraz art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59) Rada Gminy Lichnowy 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lichnowy, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół: 

1) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest 
rekrutacja, uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej – 20 pkt, 

2) kandydat, który w poprzednim roku szkolnym realizował obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnych w szkole podstawowej, do 
której przeprowadzana jest rekrutacja – 15 pkt, 

3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata 
znajduje się w obwodzie szkoły, do której przeprowadzana jest rekrutacja – 10 pkt, 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych 
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust.1 niniejszego 
paragrafu, są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów kandydata.  

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XV/93/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lichnowy, do postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi miny Lichnowy. 



 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Lichnowy 

/-/ Zbigniew Rybicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lichnowy, do 
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.60) z dniem 26 stycznia 2017r. wszedł w życie 

Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59) 

zatytułowany: ”Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”. Tym samym został 

uchylony rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2016r., 

poz.1943 ze zm.), na którego podstawie została uchwalona uchwała Nr XV/93/2016 Rady 

Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Lichnowy, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły. Ponadto od roku 2017/2018 nie prowadzi się naboru do publicznych gimnazjów z 

uwagi na wprowadzoną reformę, polegającą na ich wygaszaniu. W związku z powyższym 

zachodzi konieczność uchwalenia nowej uchwały, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa.  

 Zgodnie z treścią art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 
2017r., poz.59): 

„1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na 
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.  

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci 
do klasy pierwszej 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 spełnienie 
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.” 

Projekt uchwały przedłożony do uchwalenia zawiera kryteria naboru do klas 
pierwszych szkół podstawowych wraz z ich wartością punktową oraz określa dokumenty 
niezbędne do ich potwierdzenia.  

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.  

Wójt Gminy Lichnowy 

/-/ Jan Michalski  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


