DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 26 stycznia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak

Poz. 393

Data: 2018-01-26 13:46:06

UCHWAŁA NR LIII/1247/2017
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów:
1) zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa – 50 punktów,
2) zamieszkanie w odległości nie większej niż 3 km od szkoły – 5 punktów,
3) kontynuacja nauki w ramach danego zespołu szkół (dotyczy również uczęszczania do punktu lub oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej) – 15 punktów,
4) uczęszczanie rodzeństwa do danej szkoły (zespołu szkół, punktu lub oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej) – 15 punktów,
5) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w odległości nie większej
niż 3 km od szkoły – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy),
6) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów (oświadczenie),
7) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Rzeszowa

Andrzej Dec
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nakłada na organy prowadzące obowiązek podania do
końca stycznia do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Kryteria określone przez organ prowadzący powinny uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Organ prowadzący określa ponadto liczbę punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Ustalone kryteria są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów.

