
RA MIEJSKA 	
UCHWAŁA NR fl336/17 ORZESZE 	

RADY MIEJSKIEJ ORZESZE 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

W sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkó ł  podstawowych dla kandydatów, którzy 
ubiegaj ą  się  o przyj ęcie do publicznej szko ły podstawowej innej niż  szkoła, w obwodzie której zamieszkuj ą  

oraz dokumentów niezb ędnych do potwierdzania tych kryteriów 

Na podstawie ar[. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz ądzie gminnym 
(tj. OzU. z 2016r. poz.446 z pó źIIzm.) w zwi ązku  z art.29 ust.2 pkt I oraz art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2017r. poz.59), po przeprowadzeniu konsultacji z organizaciami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia łalno ści pożytku publicinego i o 
wolontariacie 

Rada Miejski Orzesze uchwala 

g I. Ustala si ę  kryteria naboru do klas I publicznych szkó ł  podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegaj ą  się  
o przyj ęcie do publicznej szko ły podstawowej innej ni ż  szkoła, w obwodzie której zamieszkuj ą  oraz dokumenty 
niezb ędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z za łącznikiem do uchwa ły. 

2. Kryteria wraz z liczb ą  punktów oraz dokumenty, o których mowa w § I obowi ązują  począwszy od 
rekrutacji do szkól podstawowych na rok szkolny 201712018. 

3. Traci moc uchwa ła Nr XVI/l 87/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie 
okreś lenia kryteriów naboru do szkól podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegaj ą  się  o przyj ęcie do szkoły 
podstawowej innej niż  szkoła, w obwodzie której zamieszkuj ą  oraz dokumentów niezb ędnych do potwierdzania 
tych kryteriów. 

4. Wykonanie uchwa ły powierza si ę  Burmistrzowi Miasta Orzesze. 

S. Uchwa ła wchodzi w życie po up ływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa 
Wąskiego, 

Przewodnicz ąc71 Rady 
Miejsk4 

mgr inż.4 Ź"M-ch 
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RADA MIEJSKA 
ORZE S ZE 

Załącznik do uchwa]y Nr XXX Ż336117 
Rady Miejskiej Orzesze 

dnia 16 lutego 2017 r. 

Kryterium Liczba Dokumenty niezbędne do 
punktów potwierdzania kryteriów 

Spełnianie obowi ązku szkolnego przez Kryerium potwierdzanejest na 
rodzeństwokandydata w danej szkole.  podstawie dokumentacji szkolnej 
Kandydat ubega si ę  o przyj ęcia do szkoly, 
w której realizuje roczne przygotowanie 
przedszkolne lub ucz ęszcza do przedszkola 8 Kryterium potwierdzane jest na 

znajdującego się  w obwodzie szko ły, do której podstawie dokumentaii szkolnej 

zgłasza wniosek O przyj ęcie.  
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 6 Oświadczene rodzca  
Szkoła do której kandydat sk łada wniosek jost 
bliżej miejsca zamieszkania ni ż  szkoła 4 Zaświadczenie o zameldowaniu 
obwodowa.  
Szko ła na li ście preferencji we wniosku 

Kryterium potwierdzanejest na rekrutacyjnym zosta ła wskazana na pierwszym 2 
poótawie wniosku reki -utacyjnego scu  

PRZEWODNI V II I, 
RADY MJ KIEJ 

mQr 17- 
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