
 

 

UCHWAŁA NR IV/29/19 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie 

przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. 1. Ustala się kryteria rekrutacji oraz przysługującą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica: 

Nr Kryterium Liczba 

punktów 

1 Kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny w preferowanej szkole 

podstawowej 

15 

2 Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie 

preferowanej szkoły podstawowej 

10 

3 W obwodzie preferowanej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka, 

wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 

5 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów nr: 1 i 3 są oświadczenia rodziców, natomiast 

kryterium nr 2 zaświadczenie z zakładu pracy rodzica dołączone do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/410/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy 

przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Trzebnica. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy: 

M. Stanisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2019 r.

Poz. 631
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