
UCHWAŁA NR XL/543/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół 
podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły 

podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875) w związku z art.29 ust.2 pkt 1 oraz art.133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz.59 z późniejszymi zmianami), po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/336/17 Rady Miejskiej Orzesze z  16 lutego 2017r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, 
którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której 
zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Załącznik do Uchwały Nr XL/543/17

Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 14 grudnia 2017 r.

Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

Spełnianie obowiązku szkolnego przez 
rodzeństwo kandydata w danej szkole

10 Oświadczenie rodzica

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, 
w której realizuje roczne przygotowanie 
przedszkolne lub uczęszcza do przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły, do której 
składa wniosek o przyjęcie

5 Oświadczenie rodzica

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

6 Oświadczenie rodzica

Szkoła do której kandydat składa wniosek jest 
bliżej miejsca zamieszkania niż szkoła 
obwodowa

4 Zaświadczenie o zameldowaniu

Szkoła na liście preferencyjnej we wniosku 
rekrutacyjnym została wskazana na 
pierwszym miejscu

2 Wniosek rekrutacyjny

Szkoła, do której kandydat składa wniosek, 
znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica 
lub jest miejscem pracy jednego z rodziców

2 Oświadczenie o zatrudnieniu

Id: AFFDF32D-F9D6-4213-881A-4F432CA7F417. Podpisany Strona 1




