
 
UCHWAŁA  Nr XXVII/259/2017 

Rady Miejskiej w Policach 
z dnia 28 lutego 2017 r. 

 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, 
dla których Gmina Police jest organem prowadzącym  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz  art. 204 ust. 2 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:  

 
§ 1. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, 
uwzględniając następujące kryteria oraz liczbę punktów za te kryteria:  

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 6 pkt, 
2) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców  (opiekunów prawnych) 

znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt, 
3) niepełnosprawność dziecka – 2 pkt,  
4) dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Police – 3 pkt. 

 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa                        
          w ust. 1, są odpowiednio: 

1) dokumenty będące w posiadaniu szkoły, 
2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zatrudnienia, 
3) kopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka, 
4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania dziecka. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia                  

22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Police jest organem 
prowadzącym.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 

        
        Przewodniczący Rady  
 

Witold Król  
 

 
 

 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 
podstawowych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym przedstawia 
Burmistrz Polic. 

Obecnie obowiązujące kryteria rekrutacji uregulowane były w uchwale 
zarówno w stosunku do publicznych szkół podstawowych, jak i gimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Police. 

Zgodnie z art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) na rok szkolny 
2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego dla klas I 
dotychczasowych  gimnazjów.  

W związku z powyższym z poprzedniej uchwały wykreślono zapisy dotyczące 
rekrutacji do klas pierwszych szkół gimnazjalnych, pozostawiono jedynie regulacje 
dotyczące rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.  

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za 
konieczne i uzasadnione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt opracowany przez  
Wydział Oświaty i Kultury 
 


