
Uchwata N r LlIi/1247/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 28 grudnia 2017 r. 


w sprawie okreslenia kryteriow branych pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szk6t podstawowych, punkt6w przyznawanych za poszczeg61ne z nich oraz 
dokument6w niezb~dnych do potwierdzenia tych kryteri6w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzCjdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1875 z pOin. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r., poz. 59 z pOin. zm .) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Okresla si~ nast~pujCjce kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szk6t podstawowych dla 
kandydat6w zamieszkatych poza obwodem szkoty, punkty przyznawane za poszczeg61ne z nich 
oraz dokumenty niezb~dne do potwierdzenia tych kryteri6w: 
1) zamieszkanie na terenie Miasta Rzeszowa - 50 punktow, 
2) zamieszkanie w odlegtosci nie wi~kszej niz 3 km od szkoty - 5 punkt6w, 
3) kontynuacja nauki w ramach danego zespotu szk6t (dotyczy r6wniez ucz~szczania do punktu 

lub oddziatu przedszkolnego przy szkole podstawowej) - 15 punkt6w, 
4) ucz~szczanie rodzenstwa do danej szkoty (zespotu szk6t, punktu lub oddziatu przedszkolnego 

przy szkole podstawowej) - 15 punkt6w, 
5) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodzic6w (prawnych opiekun6w) kandydata w odlegtosci 

nie wi~kszej niz 3 km od szkoty - 5 punkt6w (zaswiadczenie z zaktadu pracy), 
6) wielodzietnosc rodziny kandydata - 5 punkt6w (oswiadczenie), 
7) niepetnosprawnosc kandydata - 5 punkt6w (orzeczenie 0 potrzebie ksztatcenia specjalnego 

wydane ze wzgl~du na niepetnosprawnosc, orzeczenie 0 niepetnosprawnosci lub 0 stopniu 
niepetnosprawnosci albo orzeczenie r6wnowazne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b 
niepetnosprawnych). 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Ozienniku Urz~dowym 
Wojew6dztwa Podkarpackiego. 

Przewodn iczCjcy 

Rady Miasta ~l:::wa 

~J;4Dec 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe naktada na organy prowadzqce obowiqzek 
podania do konca stycznia do publicznej wiadomosci kryteri6w branych pod uwag~ 

w post~powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szk6t podstawowych dla kandydat6w 
zamieszkatych poza obwodem szkoty. 

Kryteria okreslone przez organ prowadzqcy powinny uwzgl~dniac zapewnienie jak najpetniejszej 
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb spotecznych. 

Organ prowadzqcy okresla ponadto liczb~ punkt6w przyznawanych za poszczeg61ne kryteria oraz 

dokumenty niezb~dne do ich potwierdzenia . 

Ustalone kryteria Sq niezb~dne do prawidtowego przeprowadzenia naboru do klas pierwszych 
szk6t podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzesz6w. 


