
Uchwała Nr XXXI/332/17
Rady Miejskiej w  Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czechowice-Dziedzice oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

§ 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych 
szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria wraz z ich 
wartością punktową: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów

1. kandydat zamieszkały na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 70

2. kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w szkole lub zespole 
szkolno-przedszkolnym, do którego kandyduje 32

3. rodzeństwo kandydata spełnia już obowiązek szkolny w szkole lub zespole szkolno-
przedszkolnym, do którego kandyduje 16

4. droga kandydata do szkoły, do której kandyduje, jest krótsza lub prostszy jest 
dojazd komunikacją publiczną niż do szkoły obwodowej 8

5. w obwodzie szkoły, do której kandyduje, zamieszkują krewni kandydata wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 4

6. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, do 
której kandyduje 2

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są oświadczenia 
rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/173/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 
21 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Czechowice-Dziedzice 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Żelazny
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