
Projekt Prezydenta Miasta 

UCHWAŁA 
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA pRuK NR  35/i7-  

z dnia 	2017 r. 

w sprawie określenia w post ępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkó ł  
podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Ś ląska, dla kandydatów zamieszka łych poza obwodem 

publicznej szko ły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz okre ślenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na 	podstawie 	art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 	z dnia 	8 marca 	1990 r. 	o samorządzie 	gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z pó ź . zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zwi ązku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta 
uchwala: 

1. Ilekroć  w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) szkole — należy przez to rozumie ć  publiczną  ogólnodostępną  szkołę  podstawową, prowadzoną  przez Miasto 
Ruda Ś ląska, niebędącą  szkołą  obwodową  kandydata, do której składa si ę  wniosek o przyj ęcie do klasy 
pierwszej, 

2) przedszkolu - należy przez to rozumie ć  także oddział  przedszkolny w szkole podstawowej, 

3) rodzeństwie - należy przez to rozumie ć  dzieci wychowywane w rodzinie kandydata prowadz ącej wspólne 
gospodarstwo domowe. 

§ 2. Okreś la się  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkó ł  podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Ruda Ś ląska dla kandydatów zamieszka łych poza obwodem publicznej szko ły 
podstawowej następujące kryteria oraz przyznaje si ę  każdemu kryterium odpowiednią  liczbę  punktów: 

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szko ły — 32 punkty; 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola w obwodzie szko ły — 16 punktów; 
3) kandydat uczęszczał  do przedszkola realizuj ącego zadania dydaktyczno — wychowawcze 

w tym samym obiekcie co dana szko ła lub przedszkola powi ązanego organizacyjnie z dan ą  szkołą  — 8 punktów; 
4) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje si ę  w obwodzie szko ły — 4 punkty; 
5) krewni kandydata, którzy wspieraj ą  rodziców w zapewnieniu nale żytej opieki kandydatowi zamieszkuj ą  

w obwodzie szkoły — 2 punkty. 

§ 3. Dokumentami niezb ędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 s ą  : 
1)w pkt 1, 2, 3 i 5 - o świadczenia rodziców, 

2) pkt 4 - za świadczenia o zatrudnieniu wydane przez zak łady pracy rodziców w oryginale, które powinny by ć  
wystawione w okresie miesi ąca poprzedzaj ącego datę  złożenia wniosku o przyj ęcie kandydata do szko ły lub 
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia łalności Gospodarczej. 
§ 4. Traci 	moc 	Uchwała 	Nr 	PR.0007.15.2016 	Rady 	Miasta 	Ruda 	Ś ląska 	z dnia 

21 stycznia 2016 r. w sprawie okre ś lenia kryteriów w post ępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół  podstawowych prowadzonych przez Miasto Ruda Ś ląska. 

§ 5. Wykonanie uchwa ły powierza się  Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska. 

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia og łoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa 
Ś ląskiego. 	 MOZ NSZz "oiidamość" 

Pracowników CiówitisiZchowania 
w Rudzie 

41-703 Ruda Ś ląska. W. Bytomska 1 

i309Ntli641łn• 	 62<,79 
Oddzia ł u NS 	

Id 
Solidamale ROM/ w udzie 

zie 



UZASADNIENIE 

Z dniem 26 stycznia 2017 r. wesz ły w życie przepisy Rozdzia łu 6 „Przyjmowanie do publicznych 

przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkó ł  i publicznych 

placówek" ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o światowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 

Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 w zwi ązku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o światowe, rada gminy zosta ła 

zobowiązana do okre ślenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezb ędnych 

do potwierdzenia spe łnienia kryteriów w post ępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szko ły 

podstawowej. Projekt uchwały zosta ł  poddany konsultacjom. 
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