
  

UCHWAŁA NR XLVIII.588.2017 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia  28 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Zielona Góra. 

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., 

poz. 59) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 296 z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 

podstawowych. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

2) publicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć także inną publiczną formę wychowania 

przedszkolnego oraz oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto 

Zielona Góra. 

§ 3. Określa się następujące kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z odpowiadającą im liczbą punktów za ich spełnianie: 

1) w preferowanej publicznej szkole podstawowej obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata  

– 25 pkt; 

2) rodzice kandydata pracują w preferowanej publicznej szkole podstawowej lub w obwodzie tej szkoły  

– 20 pkt; 

3) kandydat uczęszczał do przedszkola funkcjonującego w obwodzie preferowanej publicznej szkoły 

podstawowej – 15 pkt; 

4) w obwodzie preferowanej publicznej szkoły podstawowej zamieszkują krewni dziecka, wspierający 

rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt. 

§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 3, 

są oświadczenia dołączone do wniosku rodzica. 

§ 5. Kryteria określone w § 3 niniejszej uchwały wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i dokumentami 

potwierdzającymi ich spełnianie mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół 

podstawowych dysponujących wolnymi miejscami począwszy od roku szkolnego 2017/2018. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1579. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XXVII.277.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 140). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Paweł Sroczyński 
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