UCHWAŁA NR XXXII/263/2017
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin szkół
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz określenia liczby
punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Określić następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły publicznej,
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Będzin wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych
kryteriów:
Lp.
1)

Kryterium

Punkty

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole
6

2)

Miejsce pracy rodzica lub opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie
danej szkoły

3)

Krewni kandydata, wspierający rodziców lub opiekunów prawnych
w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie
danej szkoły
4) Kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina

4

3

3

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie rodziców
lub opiekunów
prawnych
Oświadczenie rodziców
lub opiekunów
prawnych
Oświadczenie rodziców
lub opiekunów
prawnych
Oświadczenie zawarte
we wniosku o przyjęcie
kandydata do klasy I
w danej szkole
podstawowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie
określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie
Uchwała Rady Miejskiej Będzina w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych
przez Miasto Będzin szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz
określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wynika
z konieczności dostosowania lokalnego prawa do aktualnego prawa oświatowego. Przepisy ustawy Prawo
oświatowe gwarantują przyjęcie do szkół podstawowych z wyznaczonymi obwodami kandydatów zamieszkałych
w obwodach tych szkół. Wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni
przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z urzędu. Szkoły dysponujące wolnymi miejscami, na wniosek
rodziców lub prawnych opiekunów, mogą przyjąć również kandydatów zamieszkałych poza ustalonym dla nich
obwodem. Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59) do organu prowadzącego należy określenie kryteriów przyjęć do publicznych szkół podstawowych,
przyznanie określonej liczby punktów oraz ustalenie niezbędnych dokumentów do potwierdzenia przyjętych
kryteriów. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę przesłanki sprzyjające wychowawczej
i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria określone przez Radę Miejską Będzina – na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – stosuje się odpowiednio w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy I szkoły podstawowej integracyjnej w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
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