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UCHWAŁA NR XXXII/358/17
RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za
poszczególne kryteria
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm) art. 133 ust. 2-4 i ust. 6,
art. 161, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) i art. 204 ust. 2 w związku z art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające
ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz po konsultacjach społecznych w trybie przewidzianym
w Uchwale Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r., poz. 5446).
Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klasy I szkoły podstawowej posiadającej obwód, a także liczbę punktów możliwych do
uzyskania za poszczególne kryteria:
Lp.
1)
2)
3)
4)

5)

Nazwa kryterium
dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole lub w zespole szkolno przedszkolnym, do którego składa wniosek
dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub
zespołu, do którego składa wniosek
dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż
jego szkoła obwodowa
dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację
rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących
w obwodzie szkoły
dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej

Liczba punktów
5
5
2
2

1

2. Kryteria określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do klasy I oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej,
w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność.
§ 2. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa § 1 uznaje się oświadczenie
rodzica.
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§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnych
i postępowaniu uzupełniającym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/179/15 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej
i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 7603).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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