UCHWAŁA NR XXVII/240/2020
RADY MIASTA MALBORKA
z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), Rada Miasta Malborka uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej:
1) zamieszkanie kandydata na terenie Miasta Malborka – 8 pkt;
2)

kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, spełniał
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół
placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w szkole, do której ubiega się o przyjęcie – 6 pkt;

3)

rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole lub wychowanie przedszkolne
w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się
o przyjęcie – 5 pkt;

4)

miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły
podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie – 4 pkt;

5)

członkowie rodziny kandydata wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem w czasie kiedy
rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do
której składany jest wniosek – 2 pkt.

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo
w przyjęciu przysługuje kandydatom zamieszkałym na terenie Miasta Malborka.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w
zakresie
§
1 pkt 1 –
i rodziców kandydata;

oświadczenie

rodzica

o miejscu

zamieszkania

kandydata

2) w zakresie § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica o miejscu realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego przez kandydata;
3) w zakresie § 1 pkt 3 – oświadczenie rodzica o realizacji przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego
w szkole lub wychowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek
oświatowych, lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym
w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
4) w zakresie § 1 pkt 4 – oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności
gospodarczej/rolniczej w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie;
5) w zakresie § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica, że członkowie rodziny kandydata wspomagający rodziców
w opiece nad kandydatem w czasie kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym,
zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/316/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską
Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2017 r., poz. 1466).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Malborka
Paweł Dziwosz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art.133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 910) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W związku z powyższym
organ prowadzący określa kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę
rekrutacyjnym do szkoły podstawowej dla kandydatów

zamieszkałych

w postępowaniu
poza obwodem

danej szkoły podstawowej,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Uwzględniając powyższe, w dotychczas obowiązującej
uchwale zaproponowano zmianę kryteriów oraz dokumentów niezbędnymi do potwierdzenia
kryteriów. Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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