
UCHWAŁA NR XVII/3/16
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 
pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-

miasto Grudziądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379, 1072, z 2015r. 
1045) oraz 20 zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 2156 zmiana z 2016 r. poz. 35), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz, a także 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych 
tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów spoza obwodu.

§ 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której 
organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz, bierze się pod uwagę łącznie 
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy-miasto Grudziądz – 10 punktów,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły – 5  punktów,

3) niepełnosprawność w rodzinie kandydata -  3 punkty,

4) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca 
zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców – 3 punkty,

5) kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w obwodzie tej szkoły 
podstawowej – 1 punkt.

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 
1, 4  i  5 uznaje się oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

2. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 2 dokonuje dyrektor 
szkoły na podstawie dokumentacji szkoły.

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 
uważa się orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
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UZASADNIENIE

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się na

podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, to zgodnie z art.

20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły

podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego. 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.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym

szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane

kryteria były uzgadniane z dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym

jest gmina-miasto Grudziądz.
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