
UCHWAŁA NR XXII/192/2017
RADY MIEJSKIEJ W BRODNICY

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
w związku z art. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60)  i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., 
poz. 446 i poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły 
podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów przyznanych każdemu 
kryterium:

1) miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Miasta Brodnicy - 10 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły wchodzącej w skład danego zespołu szkół lub do szkoły albo 
przedszkola wchodzącego w skład danego zespołu szkolno-przedszkolnego, do którego został złożony wniosek 
- 5 punktów;

3) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców kandydata na podstawie umowy o pracę, wykonywanie pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasta 
Brodnicy - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są pisemne oświadczenia 
rodziców.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/94/2016 r. Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 620).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Ustalenie kryteriów jakie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodem publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej.

2. Podstawa prawna:

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

3. Uzasadnienie merytoryczne:

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszenia
rodziców. Tryb ten dotyczy dzieci, które zamieszkują w obwodzie tej szkoły.

Natomiast dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy
pierwszej po spełnieniu jednocześnie dwóch warunków:

1) gdy szkoła, po przyjęciu dzieci zamieszkałych w jej obwodzie nadal dysponuje wolnymi miejscami, oraz

2) przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale organu
prowadzącego.

W postępowaniu rekrutacyjnym od roku szkolnego 2016/2017 kryteria oraz liczbę punktów przypisanych
każdemu kryterium określa dla swoich szkół podstawowych Rada Miejska w Brodnicy jako organ
prowadzący, natomiast Burmistrz Brodnicy ustala jednolity w skali miasta dla danego roku szkolnego
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym. Zmiana
przepisów prawa oświatowego spowodowała potrzebę ustalenia kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji
do klas pierwszych, liczbę punktów przypisanych tym kryteriom oraz rodzaj dokumentów potwierdzających
spełnienie kryterium dla uczniów nowej szkoły ośmioletniej. Kryteria, które zostały zaproponowane w treści
uchwały zapewniają realizację potrzeb dziecka oraz spełniają także lokalne potrzeby społeczne.

4. Skutki finansowe:

Podjęcie uchwały nie powoduje bezpośrednich skutków finansowych w budżecie miasta w danym roku.
Proces rekrutacji ma jednak wpływ na liczbę uczniów w szkołach. Rekrutacja "na wolne miejsca" pozwala
optymalnie wykorzystać możliwości kadrowe i bazowe szkoły. Liczba uczniów w szkole ma bezpośredni
wpływ na wysokość subwencji oświatowej w następnym roku szkolnym.
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