PROJEKT
UCHWAŁA NR ……….…..…2017
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia ….. ……..…………..2017 r.
w sprawie przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji
oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w pierwszym etapie naboru do placówek publicznych
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania.
Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
1)
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą:
1) przyznaje się liczbę punktów kryteriom określonym w art.145 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy Prawo

oświatowe zgodnie z § 2,
2) określa się kryteria naboru, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, dokumenty

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się liczbę punktów tym kryteriom –
zgodnie z § 3,
- w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w ramach naboru do placówek prowadzonych przez
Miasto Zielona Góra, zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania.
§ 2. Przyznaje się liczbę punktów kryteriom, o których mowa w art.145 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy
Prawo oświatowe:
1) dla kandydata niepełnoletniego z tytułu:

a) wielodzietności rodziny kandydata

10 pkt,

b) niepełnosprawności kandydata

10 pkt,

c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

10 pkt,

d) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata

10 pkt,

e) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

10 pkt,

f)

10 pkt,

samotnego wychowania kandydata w rodzinie

g) objęcia kandydata pieczą zastępczą

10 pkt;

2) dla kandydata pełnoletniego z tytułu:

a) wielodzietności rodziny kandydata

10 pkt,

b) niepełnosprawności kandydata

10 pkt,

c) niepełnosprawności dziecka kandydata

10 pkt,

d) niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę 10 pkt,
e) samotnego wychowania dziecka przez kandydata

10 pkt;

3) za spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w art.145 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 10 pkt.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948

§ 3. Określa się kryteria naboru, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe,
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się liczbę punktów tym kryteriom:
lp.

kryterium

liczba
punktów

kandydat uczy się lub został przyjęty
1)

2)

do klasy pierwszej szkoły prowadzonej

10

dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium
potwierdzenie dyrektora szkoły, do której
kandydat uczęszcza lub został przyjęty

przez Miasto Zielona Góra

na wniosku o przyjęcie do placówki;

miejsce zamieszkania kandydata znajduje

oświadczenie kandydata pełnoletniego,

się w odległości uniemożliwiającej
codzienny dojazd do szkoły

10

a w przypadku kandydata niepełnoletniego
oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o miejscu zamieszkania;

3)

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na

oświadczenie kandydata pełnoletniego,

który prowadzona jest rekrutacja, będzie

a w przypadku kandydata niepełnoletniego

nadal zamieszkiwać w placówce

5

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna
o zamieszkiwaniu rodzeństwa w bursie
oraz potwierdzenie z placówki na
podstawie ewidencji;

ocena z zachowania, nie niższa niż bardzo

ostatnie świadectwo szkolne kandydata

dobra, na ostatnim świadectwie szkolnym

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia
5

4)

lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, który
wydał świadectwo);

5)

6)

osiągnięcia w zakresie aktywności

ostatnie świadectwo szkolne kandydata

społecznej, w tym na rzecz środowiska

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia

szkolnego,

5

lub kopia poświadczona za zgodność

w szczególności w formie wolontariatu,

z oryginałem przez dyrektora szkoły, który

wymienione na świadectwie

wydał świadectwo);

kandydat jest laureatem lub finalistą

ostatnie świadectwo szkolne kandydata

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia

oraz laureatem konkursu przedmiotowego o

lub kopia poświadczona za zgodność

zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim przeprowadzonych

10

z oryginałem przez dyrektora szkoły, który
wydał świadectwo);

zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty
kandydat ukończył szkołę

świadectwo ukończenia szkoły

z wyróżnieniem

z wyróżnieniem (oryginał, notarialnie
10

7)

poświadczona kopia lub kopia
poświadczona za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, który
wydał świadectwo)

8)

kandydat uczęszcza na zajęcia dodatkowe
możliwe do realizacji tylko w Zielonej Górze

5

zaświadczenie z instytucji organizującej
zajęcia.
2

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Zatwierdzam projekt
i przekazuję do opiniowania
PREZYDENT MIASTA
(-)
mgr inż. Janusz Kubicki
Zielona Góra, 20 kwietnia 2017 r.
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NS-02-02

UZASADNIENIE
do projektu uchwały

1. Podstawa prawna uchwały.
Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący placówki publiczne
zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania określa kryteria, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Zgodnie z art. 145 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący, realizując kompetencje określone
w przepisie:
1) przyznaje każdemu kryterium ustawowemu, o którym mowa w art. 145 ust.1 pkt 1 i 2 określoną liczbę
punktów, przy czym kryteria te mają jednakową wartość;
2) przyznaje każdemu kryterium określonemu przez organ prowadzący, o których mowa w art. 145 ust. 1
pkt 3 określoną liczbę punktów, przy czym każdemu z kryteriów nie może być przyznana liczba punktów
wyższa niż najniższa liczba punków przyznana za jedno z kryteriów ustawowych;
3) określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący;
4) określa liczbę punktów za kryterium dochodowe, które może być brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego.
2. Zamierzone cele uchwały.
Celem uchwały jest realizacja delegacji ustawowej określonej w ustawie Prawo oświatowe poprzez
przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji
organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w pierwszym
etapie naboru do placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
3. Określenie przewidywanych skutków proponowanych rozwiązań,
ekonomicznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych.

m.

in.

społecznych,

Określone w niniejszej uchwale kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wymagane
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zostały wypracowane na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oświatowego.
Przyjęty katalog kryteriów obowiązujących w naborze do placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, uwzględnia
zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Większość przyjętych w uchwale kryteriów postępowania rekrutacyjnego była stosowana
w praktyce przez ostatnie lata szkolne, tj. 2014/2015, 2015/2016 przez komisję rekrutacyjną Bursy
w Zielonej Górze powołaną przez dyrektora.
4. Określenie skutków proponowanych rozwiązań po połączeniu Miasta z Gminą.
Brak skutków.
*

5. Określenie skutków finansowych oraz źródeł ich pokrycia .
Uchwała nie powoduje skutków finansowych.
**

6. Opinie uprawnionych podmiotów .
Projekt wymaga opinii:
1) reprezentatywnych związków zawodowych (OPZZ, „Solidarność”; Forum Związków Zawodowych)
2) Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
*

w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta
m. in.: organizacji pozarządowych, związków zawodowych, Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubuskiego Kuratora
Oświaty, Rady Dzielnicy Nowe Miasto.

**
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3) organizacji pozarządowych;
4) Rady Dzielnicy Nowe Miasto;
5) Młodzieżowej Rady Miasta.

…………………………………………………………..………
data, podpis z-cy Prezydenta lub SM albo FM

……………………………..………..……
data, podpis kierownika kom. org. u

Zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu Miasta.
Nie dotyczy uchwał w sprawach budżetu.
wydanie 5

formularz obowiązuje
od 15 marca 2016 r.
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