
UCHWAŁA NR XXXIV/20/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Szczawno-

Zdrój

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 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59) 
w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 
z 2017 r., poz.60) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. 1.  Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej 
szkoły podstawowej na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, wartość punktową 
dla danego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

2. O przyjęciu kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 2. Kryteria określone w § 1. ust. 1 mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznej szkoły podstawowej na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ramona Bukowska-Mucha
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/20/17

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Kryteria rekrutacyjne, wartość punktowa poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Lp. Kryteria rekrutacyjne Liczba 
punktów

Wymagane 
dokumenty/oświadczenia

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej 
samej szkoły. 15 Pisemne oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna)

2.

Miejsce pracy, prowadzenia działalności 
gospodarczej (w tym rolniczej) 
przynajmniej jednego z rodziców znajduje 
się w obwodzie szkoły.

15 Pisemne oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

3. Kandydat uczęszczał do Przedszkola 
Miejskiego w Szczawnie-Zdroju 15 Pisemne oświadczenie rodzica

(prawnego opiekuna)
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