
 

 

UCHWAŁA NR 283/XXXIV/2017 

RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 31 marca 2017 roku 

W sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

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 Myślenicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się 

o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne 

do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 138/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, ktorzy ubiegają się 

o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach 

 

 

mgr Tomasz Wójtowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Poz. 2536



Załącznik do Uchwały Nr 283/XXXIV/2017 

Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 31 marca 2017 r. 
Lp Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy 

Myślenice. 
1 oświadczenie rodziców/opiekunów 

o miejscu zamieszkania, 

2 Kontynuowanie nauki w szkole, w której 

kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego. 

5 oświadczenie rodziców/opiekunów 

o spełnianiu przez dziecko 

obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 

3 Spełnianie obowiązku szkolnego przez 

rodzeństwo kandydata w szkole, do której 

o przyjęcie ubiega sie kandydat. 

4 oświadczenie rodziców/opiekunów 

o spełnianiu obowiązku szkolnego przez 

rodzeństwo kandydata w danej szkole do 

której o przyjęcie ubiega się kandydat, 

4 Ubieganie o przyjęcie do szkoły zlokalizowanej 

najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca 

pracy jednego z rodziców. 

2 oświadczenie rodziców/opiekunów 

o miejscu zatrudnienia, 

5 Zamieszkanie w obwodzie szkoły osób 

wspierających rodziców w opiece nad 

kandydatem. 

2 oświadczenie rodziców/opiekunów 

potwierdzające zamieszkanie 

w obwodzie szkoły osób wspierających 

w opiece nad dzieckiem, 

6 Rodzic kandydata jest pracownikiem szkoły. 4 oświadczenie rodziców/opiekunów 

o zatrudnieniu w szkole, do której 

kandydat ubiega się o przyjęcie. 

 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach

mgr Tomasz Wójtowicz
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