
UCHWAŁA NR XXXVI/273/17
RADY MIEJSKIEJ GÓRY

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra

Na podstawie art. art. 133 ust. 2 - 3 w związku z art. 189 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Góra dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć szkoły podstawowe prowadzone przez 
Gminę Góra.

§ 3. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 
klasy szkoły podstawowej:

1) kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły, do której złożony został 
wniosek – 10 punktów;

2) kandydat, którego krewni wspierający rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły, 
do której złożony został wniosek – 6 punktów;

3) miejsce pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego przynajmniej jednego 
rodzica/opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły, do której złożony został wniosek – 8 punktów.

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 3 uchwały:

1) oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły, do której złożony 
został wniosek – załącznik nr 1 do uchwały;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających 
rodziców/opiekunów prawnych lub o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego kandydata, w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi - załącznik nr 
2 do uchwały;

3) oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego 
rodzica/opiekuna prawnego kandydata – załącznik nr 3 do uchwały.
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§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/127/15 Rady Miejskiej Góry z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
prowadzonych przez Gminę Góra (Dz. U. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 6231).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
J. Kubicki
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/273/17 

Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. 

 

 

 

Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata uczęszczania do szkoły,  

do której złożony został wniosek 

 

 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)……................................... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

zamieszkała/y................................................................................................................................ 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez................................. 

 

oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko rodzeństwa)……………………….. 

 

…………………………………………………… (data urodzenia) ………………………….. 

 

w roku szkolnym…………………… będzie kontynuowało uczęszczanie do szkoły  

 

(nazwa i adres szkoły)………………………………………………………………………....... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………..        ..................................... 

 (data)             (czytelny podpis) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/273/17 

Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania krewnych wspierających 

rodziców/opiekunów prawnych lub o miejscu zamieszkania krewnych wspierających 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata, w zapewnieniu należytej 

opieki kandydatowi 

 

 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)............................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

zamieszkała/y................................................................................................................................ 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez................................. 

 

oświadczam, że w obwodzie szkoły (nazwa i adres szkoły)………………….………………… 

 

………………………………………………………………………………………………..…,  

 

zamieszkują moi krewni*/ krewni mojego dziecka* (imiona i nazwiska krewnych, stopień  

 

pokrewieństwa, adres)………………………………………………………………………..… 

 

…………………………………………………………………………..…………………….… 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

którzy wspierają mnie w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem.  

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

……………………..        ..................................... 

 (data)             (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

*właściwe podkreślić i wypełnić 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/273/17 

Rady Miejskiej Góry z dnia 24 marca 2017 r. 

 

 

Oświadczenie o miejscu pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej lub gospodarstwa 

rolnego rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

 

 

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)............................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

zamieszkała/y................................................................................................................................ 

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr........................wydanym przez................................. 

 

oświadczam, że moje miejsce pracy/ prowadzenia działalności gospodarczej/ gospodarstwa 

rolnego* (nazwa i adres zakładu pracy/ nazwa i siedziba prowadzonej działalności, REGON, 

siedziba gospodarstwa rolnego)…......................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………….……….…. 

 

……………………………………………………………………………………………….….. 

 

znajduje się w obwodzie szkoły (nazwa i adres szkoły)………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………..        ..................................... 

 (data)             (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* właściwe podkreślić i wypełnić 
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