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UCHWAŁA NR XXXIII/405/2017
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia 30 marca 2017 roku
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
w Gminie Wieliczka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka.
2. Kryteria, określone w niniejszej uchwale stosuje się w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca
w klasach pierwszych w szkołach podstawowych wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. 1. Dla rekrutacji do szkół podstawowych ustala się następujące kryteria wraz z przypisaną im punktacją:
1) Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – 100 punktów;
2) Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka – 100 punktów;
3) Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km –
80 punktów;
4) Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka – 50 punktów;
5) Wielodzietność rodziny – 40 punktów.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są oświadczenia jednego z rodziców dziecka
złożone według wzoru określonego w Załączniku nr 1.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/193/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Wieliczka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

Tadeusz Luraniec
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…......…........................................................
(miejsce i data złożenia Oświadczenia)
..................................................................
(imię i nazwisko matki)
..................................................................
(imię i nazwisko ojca)
..................................................................
..................................................................
(adres zamieszkania)
..................................................................
(telefon kontaktowy)
OŚWIADCZENIE
o spełnianiu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Wieliczka
1) Dziecko uczęszczało/nie uczęszczało* do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
2) Do szkoły podstawowej uczęszcza/nie uczęszcza* rodzeństwo dziecka.
3) Droga dziecka do szkoły podstawowej jest/nie jest* krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3 km.
4) Dziecko zamieszkuje/nie zamieszkuje* na terenie Gminy Wieliczka.
5) Dziecko jest/nie jest* wychowywane w rodzinie wielodzietnej.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
* - niewłaściwe skreślić
.............................................................................
(czytelny podpis rodzica składającego Oświadczenie)
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Tadeusz Luraniec

