
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/151/17 

RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

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

prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca. 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446)
1) 

oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59), 

w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14  grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 60)  Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej wraz 

z liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Miejską Słupca: 

1) kandydat zamieszkały i zameldowany na pobyt stały w Słupcy - 10 punktów, 

2) kandydat zamieszkały w Słupcy - 7 punktów, 

3) kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się na terenie miasta Słupcy - 3 punkty, 

4) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły - 2 punkty, 

5) zatrudnienie rodzica na terenie miasta Słupcy ( dot. kandydata spoza miasta Słupcy) - 1 punkt. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 brane są pod uwagę łącznie. 

3. Kandydaci przyjmowani są w kolejności uzyskania najwyższej liczby punktów, o których mowa w ust.1. 

§ 2. 1. 1. Dokumentami potwierdzającymi kryterium, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1 jest: zaświadczenie 

o zameldowaniu stałym i oświadczenie rodzica o zamieszkaniu. 

2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 punkt 2 i 3 potwierdza się poprzez oświadczenie 

rodzica. 

3. Potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 dokonuje dyrektor szkoły  

na podstawie dokumentacji szkoły. 

4. Dokumentem potwierdzającym kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 jest zaświadczenie 

z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/89/16 Rady Miasta Słupcyz dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia 

kryteriów do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz.1523). 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

(-) Andrzej Szymkowiak  
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