
UCHWAŁA NR XII/138/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 10 marca 2016 r.

w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 
1515 ze zmianami) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Kandydaci do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub klasy pierwszej publicznego 
gimnazjum zamieszkali poza obwodem w/w szkół mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego jeżeli dana jednostka nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględniając 
następujące kryteria:

1) kandydat do gimnazjum, będący absolwentem szkoły podstawowej w tym zespole - 20 pkt.

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 15 pkt.

3) miejsce pracy rodziców, prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej 
działalności  gospodarczej znajduje się w obwodzie szkoły – 12 pkt.

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/ opiekunów 
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 10 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 są:

1) dla kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o ukończeniu szkoły 
podstawowej dziecka potwierdzone przez dyrektora placówki oświatowej;

2) dla kryterium określonego w pkt 2 – oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu do 
publicznej szkoły podstawowej/ publicznego gimnazjum rodzeństwa kandydata potwierdzone przez 
dyrektora placówki;

3) dla kryterium określonego w pkt 3 – oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zatrudnieniu/ 
prowadzeniu działalności gospodarczej/ gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej 
w obwodzie szkoły;

4) dla kryterium określonego w pkt 4 – oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania 
krewnych dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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