
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/270/2017 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

z dnia 30 marca 2017 roku 

w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół    
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446), art. 133 ust. 2 i ust. 3 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) Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje: 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

2) kandydacie/dziecku – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do szkoły, objęte 

procedurą rekrutacyjną; 

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Świątniki Górne. 

2. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do klas I szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Świątniki Górne 

§ 2. REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

1. Zgodnie z art.133 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły 

podstawowej, mają zagwarantowane przyjęcie do klasy pierwszej w tej placówce i są przyjmowane na podstawie 

zgłoszenia rodzica dziecka, złożonego do dyrektora placówki. Dzieci te nie są objęte procedurą rekrutacyjną. 

2. Zgodnie z art. 133 ust. 2 prawo oświatowe - postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci przyjmowanych do 

klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem szkoły, o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat. 

3. Zamieszkanie kandydata, należy rozpatrywać w świetle art. 26 Kodeksu Cywilnego. 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w przypadku gdy dana szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami. 

5. Zgodnie z art. 133 ust. 2 i ust. 3 prawo oświatowe, określa się następujące jednolite kryteria, brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych wszystkich szkół podstawowych, posiadających 

ustalone obwody wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: 

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – liczba punktów 15 pkt, 
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2) rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole do której 

aplikuje kandydat – liczba punktów 10 pkt, 

3) szkoła, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, jest położona najbliżej jego miejsca zamieszkania, przy 

czym odległość mierzona w kilometrach na trasie: miejsce zamieszkania – szkoła, jest liczona biorąc pod 

uwagę ogólnodostępną sieć drogową. 

a) jeśli odległość ta wynosi powyżej 3 km do -5 km (łącznie) - liczba punktów 10 pkt 

b) odległość powyżej 5 km - liczba punktów 5 pkt; 

4) rodzice kandydata są aktywni zawodowo, 

a) a miejsce ich pracy (bądź jednego z nich) znajduje się w obwodzie szkoły – liczba punktów 5 pkt, 

b) pracują poza obwodem szkoły, ale szkoła położona jest na trasie „miejsce ich zamieszkania – miejsce 

świadczenia pracy” – liczba punktów 2 pkt. 

6. Spełnienie kryteriów zawartych w ust. 5 pkt 1 i 2 potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej jednostki. 

7. Spełnieniem kryterium zawartego w ust. 5 pkt 3 jest oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania i o 

odległości, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

8. W celu wykazania spełniania kryterium, o których mowa w ust. 5 pkt 4, rodzice kandydata zobowiązani 

są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły, bądź w przypadku 

prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obwodzie szkoły - aktualne zaświadczenie z Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej ewentualnie dowód potwierdzający opłacanie składek do ZUS bądź 
odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego z tytułu samozatrudnienia lub tożsame 

dokumenty w przypadku zatrudnienia poza obwodem szkoły. 

§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kryteria określone w § 2 niniejszej Uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do klas 

pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne, począwszy od rekrutacji na rok 

szkolny 2017/2018. 

2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne. 

3. Traci moc Uchwała Nr XV/153/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie: określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych: szkół 

podstawowych i gimnazjum, posiadających ustalony obwód szkolny, prowadzonych przez Gminę Świątniki 

Górne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady 

 

 

Waldemar Pawłowski 
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