
Zarządzenie Nr 436(5)16 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 12 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji 

do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piła 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1515 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXVIII/498/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Piły, zarządzam, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Piła jest 

ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę podczas 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piła. 

2. Przedmiotem konsultacji jest wskazanie kryteriów wraz z liczbą punktów, które 

będą brane pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piła 

w przypadku wolnych miejsc po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. 

3. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i skierowane są do mieszkańców Gminy 

Piła. 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie – od 13 stycznia 2016 r. do 27 

stycznia 2016 r.  

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: 

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Piła – udokumentowanego 

protokołem; 

2) podania do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie niniejszego zarządzenia 

na stronie internetowej Miasta Piły oraz na tablicy ogłoszeń w publicznych szkołach 

podstawowych i gimnazjach i zebrania w tej sprawie opinii; 

3) złożenia uwag – zaproponowania własnych kryteriów oraz ich wagi (liczby 

punktów), które brane będą pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania 



rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

Gminę Piła. 

§ 3.1. Bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami Gminy Piła, o którym mowa 

w § 2 pkt 1, odbędzie się 18 stycznia 2016 roku, w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 

II piętro, pokój nr 229A w godzinach: 16
30 

– 17
30

. 

2. Własną opinię lub uwagi, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, należy zgłaszać 

pisemnie do Urzędu Miasta Piły, do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, pl. Staszica 10, 

pokój 219 (II piętro) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: w.lastowski@um.pila.pl. 

3. Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Piły odpowiedzialną za przygotowanie 

i przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Bezpośrednio 

w wydziale lub pod adresem e-mail: w.lastowski@um.pila.pl, można uzyskać 

wyjaśnienia w sprawie celu i przedmiotu konsultacji. 

4. W terminie jednego tygodnia od daty zakończenia konsultacji Wydział Oświaty, 

Kultury i Sportu dokona zbiorczego opracowania wyników konsultacji. 

5. O wynikach konsultacji mieszkańcy Gminy Piła zostaną powiadomieni poprzez 

umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury 

i Sportu. 

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły i na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Piły. 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr 436(5)16 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 12 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji 

do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piła 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/498/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie 

Miasta Piły, Prezydent Miasta Piły z własnej inicjatywy może zarządzić przeprowadzenie 

konsultacji w sprawach ważnych dla Miasta. 

Ustalenie kryteriów, wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę podczas 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pila, jest jedną z takich spraw. 

W związku z powyższym podjecie zarządzenia uważam za uzasadnione. 



Załącznik 

do Zarządzenia Nr 436(5)16 

Prezydenta Miasta Piły 

z dnia 12 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu 

Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji 

do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piła 

 

– PROJEKT – 

Uchwała Nr …………………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia …………………………………………………… 

 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 i 1890) oraz art. 20e ust. 3, 4 i 7 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego określenia, o: 

1) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) dziecku – należy przez to rozumieć kandydata do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej lub gimnazjum; 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową lub gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Piła; 

4) zespole szkół – należy przez to rozumieć zespoły szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Piła. 

§ 3. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjów przyjmuje się 

z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. 



§ 4. 1. Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałe poza 

obwodami tych szkół, przyjmuje się, w przypadku wolnych miejsc, w drodze 

postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria: 

1) w szkole (zespole szkół) obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 8 pkt.; 

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 

4 pkt.; 

3) dziecko uczęszczało do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły – 2 pkt.; 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców 

w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt. 

2. W celu wykazania spełnienia kryteriów, określonych w ust. 1 pkt 2 i 4 rodzice 

zobowiązani są dostarczyć oświadczenie potwierdzające, że ich miejsce pracy znajduje 

się w obwodzie danej szkoły oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych 

dziecka. 

§ 5. 1. Dzieci do klas pierwszych gimnazjów, zamieszkałe poza obwodami tych 

szkół, przyjmuje się, w przypadku wolnych miejsc, w drodze postępowania 

rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria: 

1) w szkole (zespole szkół) obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 4 pkt.; 

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 

2 pkt.; 

3) dziecko kontynuuje edukację w zespole szkół – 1 pkt. 

2. W celu wykazania spełnienia kryterium, określonego w ust. 1 pkt 2 rodzice 

zobowiązani są dostarczyć oświadczenie potwierdzające, że ich miejsce pracy znajduje 

się w obwodzie danej szkoły. 

§ 6. Nabór do oddziałów sportowych i terapeutycznych odbywa się według zasad 

określonych w odrębnych przepisach. 

§ 7. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są 

przyjmowane poza kryteriami wymienionymi w § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 odpowiednio do 

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi lub Gimnazjum w Zespole 

Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …………… 

Rady Miasta Piły 

z dnia …………………………………………………… 

 

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła 

 

Ustawa o systemie oświaty, nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia 

dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, gdy szkoły dysponują wolnymi miejscami. 

Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca uczniów spoza 

obwodu szkoły. 

Kryteria zostały skonsultowane z dyrektorami szkół i bazują na kilkuletnim 

doświadczeniu rekrutacyjnym. 

 


