UCHWAŁA NR XXXI / 381 / 2017
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym dla kandydatów publicznych szkół podstawowych dla których Miasto i Gmina
Kórnik jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) Rada Miasta i Gminy Kórnik, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik, a także dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu
rekrutacyjnym.
2. Ilekroć w uchwale mowa o rodzicach - rozumie się przez to także opiekunów prawnych dziecka
oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Kórnik bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się
odpowiednią wartość punktową:
1) rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Mieście i Gminie Kórnik - 10 pkt;
2) przynajmniej jeden z rodziców pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą na terenie
Miasta i Gminy Kórnik - 5 pkt;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tej samej
szkoły – 3 pkt;
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola na terenie Miasta i Gminy Kórnik - 2 pkt;
5) kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Miasta i Gminy Kórnik – 1 pkt;
§ 3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa
w §2:
1) dla kryterium, o którym mowa w §2 pkt 1- oświadczenie rodzica o wskazaniu miejsca zamieszkania
dla celów podatku dochodowego na terenie Miasta i Gminy Kórnik;
2) dla kryterium, o których mowa w §2 pkt 2 - oświadczenie rodzica;
3) potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w §2 pkt 3, dokonuje dyrektor szkoły
podstawowej na podstawie dokumentacji szkolnej;
4) dla kryteriów, o których mowa w §2 pkt 4 – 5 - oświadczenie rodzica;
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.
§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/201/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 27 stycznia 2016r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kórnik.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Kórnik
Adam Lewandowski
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