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UCHWAŁA NR XXVI/220/17
RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasteczko Śląskie dla uczniów zamieszkałych poza
obwodem oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
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. 133 ust. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy
publicznej szkoły podstawowej i przyznaje się im następującą liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w wybranej placówce 5 punktów
2) kandydat uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły 4 punkty
3) miejsce pracy jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się na terenie obwodu
wybranej szkoły 3 punkty
4) wielodzietność rodziny kandydata 1 punkt
5) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 punkt
6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 punkt
7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 punkt
§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są:
1) w zakresie § 1 pkt 2 - oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) kandydata o uczęszczaniu do przedszkola
znajdującego się w obwodzie wybranej szkoły składane razem z wnioskiem;
2) w zakresie § 1 pkt 4 - oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o wielodzietności rodziny kandydata;
3) w zakresie § 1 pkt 3 - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
4) w zakresie § 1 pkt 5 - 6 - kopia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
5) w zakresie § 1 pkt 7 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację
lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
2. Uprawnienie do korzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 1 potwierdza na wniosku dyrektor
wybranej szkoły podstawowej.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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