
 

UCHWAŁA Nr 480 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 204  

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwała określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a 

także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.   

 

§ 2. 

 

1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu 

uzupełniającym w publicznych szkołach podstawowych oraz liczbę punktów możliwych 

do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

Lp. Kryteria 
Wartość kryterium 

w punktach 

1 

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w 

szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat 

50 

2 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola 

położonego w bliskiej odległości szkoły podstawowej, o 

przyjęcie do której ubiega się kandydat 

25 

3 

Dogodne położenie szkoły podstawowej, o przyjęcie do 

której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego 

z rodziców (opiekunów prawnych) 

15 

4 

W obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) 

w zapewnieniu mu należytej opieki 

9 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 99 
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2. Spełnienie kryteriów wymienionym w ust. 1 pkt 1-4 potwierdza się następującymi 

dokumentami: 

1) w przypadku kryterium określonego w punkcie 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły 

podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu w/w szkoły, 

2) w przypadku kryteriów określonych w punkcie 2, 3 i 4 oświadczenie rodzica  

(prawnego opiekuna) – ( zał. nr 1).  

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 

komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

Z dnia 19 lutego 2016 r. poz. 1472). 

 

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

    Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

    Wiesław Steinke 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 480 

Rady Miasta Konina 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Konin 

 

Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r., poz. 59), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, 

przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.  

Natomiast 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 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. 

Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa 

dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne . 

 

                                                                                                          

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

          Wiesław Steinke 
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                                                                                                                       Załącznik nr 1 

                                                                                                                                               do Uchwały Nr 480 

                                                                                                                                  Rady Miasta Konina                                                                                                                        

z dnia 29 marca 2017 roku 

…………………………………………………………………………. 

Imię/ona i Nazwisko – rodzica/ów ( prawnych opiekunów) kandydata 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

 

 

……………………………………………………… 

Numer/y dokumentów tożsamości rodzica/ów 

 

 

 

Oświadczenie 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, 

że: 

1) Syn/córka uczęszcza do przedszkola nr  ………………………………………………. 

,       

                                                                                  (podać nr i adres przedszkola) 

2) Jestem zatrudniony/a w ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

                                       ( podać nazwę i adres zakładu pracy 

 

3) Krewni kandydata zamieszkujący w obwodzie szkoły ……………………… 

…………………………………………………………………………………………... 

( podać stopień pokrewieństwa i adres) 

 

 

 

……………………                                                       

………...……………………………………….. 

Konin, dnia                                                            Czytelny podpis osoby składającej 

oświadczenie 

 

 

 

 

 

*Zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata kryteriów 

rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
                                                                                                          

 


