
 

 

UCHWAŁA NR XLII/229/2017 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 26 kwietnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 

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 ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2 i 3 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

Z 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów, 

obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej : 

1. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych: 

1) zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój - 4 punkty, 

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 punktów, 

3) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych/ znajduje się w obwodzie szkoły – 

5 punktów, 

4) niepełnosprawność w rodzinie – 5 punktów, 

5) uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego  

lub przedszkola w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój – 5 punktów. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły podstawowej : 

1) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu, 

2) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo, 

3) oświadczenie o miejscu zatrudnienia na terenie gminy jednego z rodziców/ opiekuna prawnego, 

4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), 
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5) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do oddziału 

przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola w Gminie Miejskiej Świeradów-

Zdrój. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

W. Urbańczyk 
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