
UCHWAŁA NR XXIV/247/2017
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMEK

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej 
publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla  kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów

Na podstawie art. 130 i 133 ust. 2 i 3   ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) w związku z 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.), uchwala się  co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do poświadczenia 
kryteriów

1.
kandydat do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej zamieszkały 
na terenie Gminy Chełmek

50 pkt.

2.
rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do przedszkola lub szkoły 
w danym zespole

5 pkt. oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do szkoły/przedszkola

3.

dogodne (względem miejsca 
pracy jednego z rodziców 
kandydata) położenie szkoły, do 
której kandydat ma być przyjęty

5 pkt.
oświadczenie – dogodne (względem miejsca 
pracy jednego z rodziców kandydata) położenie 
przedszkola

4. samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 5 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie  o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem

5. niepełnosprawność kandydata 5 pkt.

6. niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata 5 pkt.

7. niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata 5 pkt.

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 20146, 
z późn. zm.)

8. wielodzietność rodziny kandydata 5 pkt. oświadczenie o wielodzietności rodziny 
kandydata

9. objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 5 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z  ustawą  z dnia 9 czerwca 
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Chełmek

Marek Palka
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