
UCHWAŁA NR 20/17
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania 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.), art. 133 ust. 2-3 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 ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych  
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom:

L.p. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej 
szkoły

8 Oświadczenie rodzica(opiekuna 
prawnego) o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do szkoły - 
załącznik nr 1

2. Co najmniej jeden z rodziców (opiekunów 
prawnych lub rodzic samotnie 
wychowujący (opiekun prawny) pracuje 
(prowadzi działalność gospodarczą) 
w obwodzie szkoły

1 Oświadczenie rodzica(opiekuna 
prawnego) o miejscu zatrudnienia 
(prowadzenia działalności 
gospodarczej) - załącznik nr 2

3. Na terenie obwodu szkoły zamieszkują 
krewni wspierający rodziców (opiekunów 
prawnych) lub rodzica samotnie 
wychowującego (opiekuna prawnego) 
w sprawowaniu opieki nad kandydatem

1 Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) o wspieraniu 
w sprawowaniu opieki nad 
kandydatem- załącznik nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 115/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 151).

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/17

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 14 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły

Ja niżej podpisana/y.......................................................................................................................

zamieszkała/y...............................................................................................................................

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do ..............................................................

....................................................................................................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 20/17

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 14 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica(opiekuna prawnego) o miejscu zatrudnienia (prowadzenia działalności 
gospodarczej)

Ja niżej podpisana/y...........................................................................................................................

zamieszkała/y..................................................................................................................................

oświadczam, że jestem zatrudniona/y w................................................................................................

.............................................................................................................................................................

prowadzę działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. ..............................................................................

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 20/17

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 14 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wspieraniu w sprawowaniu opieki nad kandydatem

Ja niżej podpisana/y.............................................................................................................................

oświadczam, że moi krewni...................................................................................................................

zamieszkują w obwodzie.........................................................................................................................

i wspierają mnie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr 20/17

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do

potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy

pierwszej tej szkoły pod warunkiem, że dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami . W postępowaniu

rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Zaproponowane kryteria

wraz z przyznanymi im punktami mają na celu utrzymanie racjonalnego naboru uczniów do szkół w

przypadku zmiany granic obwodów związanych z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Organem właściwym do określenia kryteriów rekrutacyjnych jest rada gminy, stąd podjęcie niniejszej

uchwały jest uzasadnione.
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