
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/315/17 

RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 133  ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) - Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka, wraz odpowiadającą im liczbą punktów: 

1) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w tej samej szkole – liczba punktów: 10; 

2) rodzic lub opiekun prawny kandydata pracuje w miejscowości należącej do obwodu szkoły – liczba 

punktów: 7; 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców lub opiekunów 

prawnych w zapewnieniu należytej opieki – liczba punktów: 2. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-3 są odpowiednio: 

1) oświadczenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły, wskazujące klasę 

do której uczęszcza rodzeństwo; 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna o miejscu pracy; 

3) oświadczenie rodzica/opiekuna o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych, kandydata wspierających 

rodziców/opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/175/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka oraz określenia dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Pokora 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 1735
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