
UCHWAŁA NR VI/55/19
RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia, obowiązujących w naborze do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Siechnice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punków obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice, dla dzieci zamieszkałych 
poza obwodem szkoły:

L.p. KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW

1. Kandydat jest mieszkańcem Gminy Siechnice. 100
2. Przynajmniej jeden z rodziców kandydata lub rodzic samotnie wychowujący kandydata 

złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, za rok poprzedzający rok w którym odbywa się 
rekrutacja, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu a w przypadku osób 
prowadzących gospodarstwo rolne – płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice.

80

3. Zgłoszenie do tej samej szkoły w roku, w którym odbywa się rekrutacja dwojga lub 
więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do szkoły, 
do której zgłaszane jest dziecko. Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy 
edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się 
rekrutacja.

60

4. Kandydat umieszczony jest w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub 
placówce opiekuńczo – wychowawczej. 20

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) kryterium nr 1 – oświadczenie złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) kryterium nr 2 – kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, 
w którym zostało złożone zeznanie za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja 
lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), a w przypadku rodzica będącego rolnikiem 
oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego na rzecz Gminy Siechnice.

3) kryterium nr 3 – brak wymaganych dokumentów, spełnienie kryterium potwierdza na wniosku dyrektor 
szkoły podstawowej do której odbywa się rekrutacja.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 marca 2019 r.

Poz. 1462



4) kryterium nr 4 – dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 marca 2017 roku 
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Siechnice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

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

Przewodniczący Rady:
R. Kasprowicz
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/55/19 

                  Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 

               21 lutego 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

              ……………………………………. 

                  (miejscowość, data) 

Dane dziecka/kandydata 

 

……………………………. 

        (nazwisko i imię)  

 

………………………………… 

       (adres zamieszkania)  

 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata 

 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko zamieszkuje na terenie gminy Siechnice i adres podany  

we wniosku rekrutacyjnym jest aktualnym adresem zamieszkiwania kandydata.  

 

 

 

 

 

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje 
władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania 
dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego 
miejsce  zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1025 z późń. zm. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..      ………………………………………… 
(data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)  (data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 
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