
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/182/17 

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych,  

dla których Gmina Miejska Kowary jest organem prowadzącym 

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

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, wraz 

z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryteria Wartość punktowa Dokumenty 

potwierdzające 

kryterium 

1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie 

kontynuowało edukację szkolną w tej samej 

szkole 

10 pkt Potwierdzenie dyrektora 

szkoły, o przyjęcie  

do której ubiega się 

kandydat, na podstawie 

posiadanej dokumentacji 

2. Rodzice, rodzic/opiekunowie, opiekun 

zamieszkują z dzieckiem w Kowarach 

3 pkt Oświadczenie rodziców, 

rodzica/ opiekunów, 

opiekuna kandydata 

o jego miejscu 

zamieszkania 

3. Miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów 

kandydata znajduje się w obwodzie szkoły, 

o przyjęcie do której ubiega się kandydat 

5 pkt Oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

kandydata o jego miejscu 

pracy 

4. W obwodzi szkoły zamieszkują krewni 

dziecka wspierający rodziców, rodzica/ 

opiekunów, opiekuna w zapewnieniu mu 

należytej opieki 

5 pkt Oświadczenie rodziców, 

rodzica/ opiekunów, 

opiekuna kandydata 

o miejscu zamieszkania 

krewnych dziecka 

wspierających rodziców, 

rodzica/ opiekunów, 

opiekuna w zapewnieniu 

mu należytej opieki 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

A. Machnica 
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