
UCHWAŁA NR V/52/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) Rada Miejska w Augustowie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dziecka;

2) samotnym wychowywaniu dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria oraz liczbę punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym 
jest Gmina Miasto Augustów:

Lp. Kryterium Punkty
1 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać 

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej 
szkoły podstawowej.

19

2 Przynajmniej jedno z rodziców kandydata pracuje w obwodzie 
danej szkoły podstawowej.

10

3 Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Augustów. 2
4 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 1
5 Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1
6 Niepełnosprawność kandydata. 1
7 Niepełnosprawność rodzica kandydata. 1
8 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. 1
9 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. 1

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą 
oświadczenia rodziców.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/418/18 Rady Miejskiej 
w Augustowie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 
z 2018 r. poz. 396).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Augustowie

Marcin Kleczkowski 
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UZASADNIENIE

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na radę gminy art. 133 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Ustawa upoważnia organ prowadzący do ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych,

które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej

szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania

rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

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. Ustawa upoważnia też organ prowadzący do przyznania określonej liczby punktów

oraz do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia określonych kryteriów.
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