
UCHWAŁA NR XXXI/219/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 133 ust. 2-3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół:
Lp. Kryterium Liczba punktów
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej. 10
2. Co najmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub 

rodzic/prawny opiekun  samotnie wychowujący pracuje(prowadzi 
działalność gospodarczą) w obwodzie tej szkoły.

7

3. Na terenie obwodu tej  szkoły zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica samotnie 
wychowującego /prawnego opiekuna w sprawowaniu opieki nad 
kandydatem.

5

§ 2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 1 będą 
oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/120/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 lutego 2016 r. 
w sprawie ustalenia  kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świebodzice oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta  Świebodzice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Z uwagi na zmianę przepisów prawnych, stanowiących podstawę do podjęcia niniejszej uchwały,
zachodzi konieczność dostosowania tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdują swoje
zastosowanie w drugim etapie rekrutacji, w  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła
podstawowa dysponuje nadal wolnymi miejscami.

Ponadto Rada Gminy określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienie kryteriów, branych
pod uwagę na drugim etapie rekrutacji oraz określa liczbę punktów przypisanych tym kryteriom
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami
szkół.

Podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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