
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/455/2018 

RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 31 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów  

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej 

Bolesławiec 

Na podstawie 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; zmiany: poz. 949 i 2203) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zmiana: poz. 2232) 

Rada Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, liczbę punktów 

przyznaną danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy 

Miejskiej Bolesławiec 

15 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

2. Kandydat z rodziny wielodzietnej. 10 Oświadczenie o wielodzietności rodziny 

kandydata lub  Bolesławiecka Karta Dużej 

Rodziny. 

3. Kandydat wychowywany tylko przez 

jednego rodzica 

8 Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego/ 

samotnie wychowującego dziecko 

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej 

szkoły 

6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

potwierdzone przez dyrektora szkoły 

na podstawie dokumentacji będącej w jego 

posiadaniu 

5. Kandydat uczęszczał do przedszkola 

publicznego znajdującego się w obwodzie 

danej szkoły 

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

6. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni lub 

powinowaci kandydata  wspierający rodzica 

lub opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego - w celu zapewnienia 

dziecku należytej opieki. 

3 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
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§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 

określone w § 1 obowiązują, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2018/2019. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/357/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bolesławiec. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 

E. Kowalski 
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