
UCHWAŁA NR XXIX/169/17
RADY MIASTA SIEMIATYCZE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, określenia dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 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 Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria, sposób ich weryfikacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem tych szkół:

Lp. Nazwa kryterium Sposób weryfikacji Liczba 
punktów

1 W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 
dziecka

Szkoła weryfikuje kryterium 
samodzielnie

5

2 Dziecko zamieszkuje w Mieście Siemiatycze Oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1 do uchwały

4

2 Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni 
są na terenie Miasta Siemiatycze

Oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna, zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do uchwały

3

4 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka 
(babcia, dziadek) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu 
należytej opieki

Oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3 do uchwały

2

§ 2. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Siemiatycze począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych oraz 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siemiatycze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 
szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby 
punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1191).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Agnieszka Monika Zalewska

Id: DBBDF3B5-A7BA-49F9-B3C1-14AC79942B98. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/169/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Siemiatycze

Ja  ………………………………………………………………………………………….

                    (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………..

                                                     (adres zamieszkania)

dobrowolnie oświadczam, że moje dziecko  ………………………………………………

                                                                                  (imię i nazwisko dziecka)

zamieszkuje na terenie Miasta Siemiatycze.

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   

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

                                                                                   (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Id: DBBDF3B5-A7BA-49F9-B3C1-14AC79942B98. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/169/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE
o zatrudnieniu na terenie  Miasta Siemiatycze

Ja  ………………………………………………………………………………………….

                        (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………..

                                      (adres zamieszkania)

dobrowolnie oświadczam, że przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych dziecka/kandydata

………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka/kandydata)

jest zatrudnione na terenie Miasta Siemiatycze.

      

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

                                                                                              (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Id: DBBDF3B5-A7BA-49F9-B3C1-14AC79942B98. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/169/17

Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu krewnych kandydata na terenie Miasta Siemiatycze

Ja  ………………………………………………………………………………………….

                                     (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………..

                                                         (adres zamieszkania)

dobrowolnie oświadczam, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka

………………………………   wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu

(imię i nazwisko dziecka)

należytej opieki.

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

                                                                                       (podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

Id: DBBDF3B5-A7BA-49F9-B3C1-14AC79942B98. Podpisany Strona 1


