
UCHWAŁA NR XLVI/508/2017
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez gminę Jarocin:

1) dogodne położenie szkoły odnośnie do miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców 
- (1 pkt);

2) miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo 
kandydata - (1 pkt);

3) zapewnienie pełnej realizacji potrzeb dziecka, jego rodziny, szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po 
zajęciach lekcyjnych - (1 pkt);

4) absolwenci przedszkola(oddziału przedszkolnego) znajdującego się w pobliżu szkoły - (1 pkt).

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 1:

1) oświadczenie rodzica kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr XLVI/508/2017 
Rady Miejskiej w Jarocinie 

z dnia 13 lutego 2017 r.  
 

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
w publicznych szkołach podstawowych  prowadzonych przez gminę Jarocin. 

 
 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) wprowadziła 

nowe zasady rekrutacji do szkół podstawowych. Ustawa Prawo oświatowe nakłada na organy 

prowadzące określenie kryteriów, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz przyznanie każdemu kryterium określonej liczby punktów. Organ prowadzący 

określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. W związku  

z powyższym podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważam za uzasadnione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




