
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/203/2017 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawonia oraz  dokumentów niezbędnych 

do ich  potwierdzenia 

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 ze zm.), art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. 

poz. 59) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych 

szkół podstawowych do klas pierwszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawonia wraz z liczbą 

punktów dla każdego kryterium oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 
Dokumenty potwierdzające kryterium 

1. Kandydat zamieszkuje poza 

obwodem szkoły, ale jest 

mieszkańcem Gminy Zawonia 

 

10 

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy 

Zawonia, którego wzór stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały 

2. Kandydat, którego rodzeństwo 

uczęszcza do szkoły, do której 

składany jest wniosek 

 

5 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 

placówki 

3. Kandydat, który odbywa roczne 

przygotowanie przedszkolne 

w szkole, do której składny jest 

wniosek 

 

5 

Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 

placówki 

4. Przyjęcie kandydata nie powoduje 

tworzenia dodatkowego oddziału 

 

10 

 

Nie dotyczy 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

M. Michałowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1697



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/203/2017 

Rady Gminy Zawonia 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O ZAMIESZKANIU 

NA TERENIE GMINY ZAWONIA 

Ja niżej podpisana/y……………………………………..………………………………………………. 

   (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna) 

zamieszkała/y…………………………………………………………………………………… 

   (miejsce zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że moje dziecko / dziecko nad którym sprawuje opiekę prawną zamieszkuje pod 

adresem:………………………………………………………………………………………………... 

   (adres zamieszkania dziecka) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

......................................, dnia ........................    ........................................ 

(miejscowość)        (czytelny podpis) 
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