
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/199/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Pszów, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 

2017/2018 

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 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 

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

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2000 r.  o ogłoszeniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.), po 

przeprowadzeniu konsultacji 

RADA MIEJSKA W PSZOWIE 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się na rok szkolny 2017/2018 następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Pszów, mające zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych 

szkół wraz z odpowiadającą im liczbą punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów. 

 
Lp.  Nazwa kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

1 Kontynuacja kształcenia w placówce 

oświatowej znajdującej się w tej samej 

miejscowości 

6 Zaświadczenie dyrektora placówki, do której uczęszczał 

kandydat 

2 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 

lub uczęszczało do wybranej szkoły 

4 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 

o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej szkoły 

3 Niepełnosprawność kandydata, 

niepełnosprawność jednego lub obojga 

rodziców bądź rodzeństwa kandydata 

(odpowiednio 2 pkt ) 

max 6 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046  

z późn. zm.) 
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4 Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina 

wychowująca troje i więcej dzieci) 

2 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 

o wielodzietności rodziny kandydata 

5 Samotne wychowywanie kandydata przez 

rodzica (opiekuna prawnego) 

2 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 

o samotnym wychowywaniu dziecka 

6 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 

zastępczą 

7 Rodzic/-e (opiekunowie prawni) kandydata 

są zatrudnieni na terenie Miasta Pszów 

2 Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica (opiekuna 

prawnego) kandydata na terenie Miasta Pszów 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszowie 

 

 

Czesław Krzystała 
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