
 

 

UCHWAŁA NR XXV/200/17 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 8 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych dla których Miasto Świdwin jest organem prowadzącym, a także dokumentów 

niezbędnych do ich określenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 

a) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują: 2 pkt, 

b) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny pracuje: 1 pkt, 

c) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki: 1 pkt, 

d) liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, za każdą 

godzinę: 1 pkt. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są: 

a) -b)  zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, 

c) -d) oświadczenie na karcie zgłoszenia o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej. 

§ 3. Ustala się następujące kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej uczniów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły: 

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania: 

- do 1 km: 4 pkt, 

- powyżej 1 km do 2 km: 2 pkt, 

- powyżej 2 km:  1 pkt 

b) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują : 2 pkt. 

c) dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny  pracuje : 1 pkt. 

d) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki: 2 pkt 

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia  kryteriów, o których mowa w §3 są: 

a) zaświadczenie o adresie zamieszkania, 

b) -c) zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, 

d) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do szkoły. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin. 
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§ 6. Traci moc uchwała Nr V/29/15 Rady Miasta Świdwin w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i dokumentów niezbędnych do ich określenia. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Henryk Klaman 
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