
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/232/2017 

RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 

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

poz. 446, zm. poz. 1579), art.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

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

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec, wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

ustala się następujące kryteria oraz ich wartość: 

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły - 5 punktów; 

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się na terenie 

Gminy i Miasta Mirosławiec - 5 punktów; 

3) zamieszkiwanie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec bliskich krewnych kandydata (np. babcia, dziadek, 

rodzeństwo kandydata, rodzeństwo rodziców) wspierających rodziców/opiekunów w zapewnieniu jemu 

należytej opieki - 5 punktów; 

4) posiadanie przez kandydata rodzeństwa będącego absolwentem szkoły - 5 punktów; 

5) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy 

i Miasto Mirosławiec - 5 punktów. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w § 1 są oświadczenia rodziców 

(prawnych opiekunów) kandydata. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2016 r., 

w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

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

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Piotr Czech 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1092
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