
UCHWALA NR XXXIII/245/17
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół

podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna, określenia liczby punktów za każde

z tych kryteriów oraz określeniadokumentów niezbędnychdo potwierdzenia tych
kryteriów

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

(t. jedno Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 133 ust. 1 do ust. 5 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), art. 1 pkt 1,

art. 204 ust. 2 oraz art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co

następuje:

§ 1. Uchwała określa:

l)kryteria naboru oraz punktację uwzględniane przy postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skwierzyna

2)dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 2. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania

rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, uwzględniając

kryteria i przyznając poszczególnym kryteriom ilości punktów jak niżej:

l)w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;

2)dziecko uczęszczało do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej SIę

w obwodzie szkoły - 5 pkt;

3)jeden lub oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują w Skwierzynie lub szkoła jest na
trasie dojazdu do miejsca pracy - 4 pkt;

4)w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów
prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt.

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa
w ust. 1 będą oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych stanowiące załącznik nr 1 do
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
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§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/117/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Skwierzyna jest organem
prowadzącym.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
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Zofia Zawlocka
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIll1245117
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 23 lutego 2017 r.

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna ..

Adres zamieszkania

Nr tel. .

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1. w szkole obowiązek szkolny spełnia / nie spełnia* rodzeństwo dziecka,
2. dziecko uczęszczało / nie uczęszczało* do placówki wychowania przedszkolnego w

Skwierzynie
3. Jestem zatrudniony w .

4. w obwodzie szkoły zamieszkują/nie zamieszkują* krewni dziecka wspierający

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

*niepotrzebne skreślić

Jestem świadomy/a odpowiedzialnościkarnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 kodeksu
karnego).

miejscowość data podpis rodziców/opiekunów prawnych


