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Poz. 1376
UCHWAŁA NR XXIX/326/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Świdnicę
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 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół:
Lp.
1.
2.

3.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej
szkoły podstawowej.
Co najmniej jeden z rodziców (opiekunów
prawnych) lub rodzic (opiekun prawny)
samotnie wychowujący kandydata pracuje
(prowadzi działalność gospodarczą) w
obwodzie tej szkoły.
Na terenie obwodu tej szkoły zamieszkują
krewni dziecka deklarujący wspieranie
rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica
(opiekuna prawnego) samotnie
wychowującego w zapewnieniu opieki nad
kandydatem.

Liczba
punktów
10

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej
szkoły podstawowej - załącznik nr 1.
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o
miejscu zatrudnienia - załącznik nr 2.

7

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/o
zamieszkaniu i wspieraniu w opiece przez
krewnych - załącznik nr 3.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Świdnicę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy:

J. Dzięcielski

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
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Poz. 1376
Załącznik nr 1 do uchwały
nr XXIX/326/17 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 marca 2017 r.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danej szkoły podstawowej

Oświadczam, że moje dziecko ..................
(imię i nazwisko dziecka)

kandydat do klasy pierwszej ......................
(nazwa szkoły podstawowej)

posiada rodzeństwo..................................
(imię i nazwisko rodzeństwa)

które uczęszcza do ww. szkoły podstawowej.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świdnica, dnia
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
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Poz. 1376
Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXIX/326/17 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej
w obwodzie szkoły podstawowej

Oświadczam, że:
• zamieszkuję w: .

(adres zamieszkania)

• jestem zatrudniona/y*: ................................................................................
(nazwa i adres miejsca zatrudnienia)

• prowadzę działalność gospodarczą*: .............................................................

(adres głównego miejsca wykonywania działalności)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świdnica, dnia ...................... .........................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
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Poz. 1376
Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXIX/326/17 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 marca 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu
i wspieraniu w opiece przez krewnych

Oświadczam, że moi krewni ....................................................................................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa) (adres zamieszkania

zamieszkują .........
w obwodzie Szkoły Podstawowej nr krewnych)
. . . . i wspierają mnie w opiece nad dzieckiem kandydatem .........
(imię i nazwisko dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świdnica, dnia ...................... ........................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

