UCHWAŁA NR XXIX/334/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 20 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół
podstawowych oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz.446 i poz.1579) oraz art. 133 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), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej
publicznych szkół podstawowych, oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium oraz
wartość punktową poszczególnych kryteriów, jeżeli dane szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami:
l.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kryterium
Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego/obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata
Konieczność pogodzenia obowiązków zawodowych z
obowiązkami rodzinnymi rodziców lub rodzica
samotnie wychowującego kandydata

Konieczność sprawowania czasowej opieki nad
kandydatem przez inne osoby dorosłe (babcia,
dziadek) zamieszkałe w pobliżu szkoły

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Oświadczenie rodziców
Orzeczenie o niepełnosprawności

Liczba
punktów
2
2

Orzeczenie o niepełnosprawności

2

Orzeczenie o niepełnosprawności
Oświadczenie rodziców
Dokument poświadczający objęcie pieczą
zastępczą
Oświadczenie rodziców
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub seperację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowaniu dziecka + oświadczenie o
konieczności pogodzenia obowiązków
zawodowych

2
2

Oświadczenie rodziców

3

2
2

3

§ 2. Pod pojęciem rodziców należy także rozumieć opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 3. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły
podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej,
w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność.
§ 4. Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów stanowią załączniki do
uchwały:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 1;
2) Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie – załącznik nr 2;
3) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły – załącznik nr 3;
4) Oświadczenie o konieczności sprawowaniu czasowej opieki nad kandydatem przez inne osoby dorosłe
(babcia, dziadek) zamieszkałe w pobliżu szkoły – załącznik nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
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§ 6. Uchyla się Uchwałę nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015r. w
sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydata do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych lub
publicznych gimnazjów oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. (Dz.Urz.Woj. Pom. z
2015 r. poz. 4553).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/334/17
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 20 lutego 2017 r.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)

…….………………………….………………………..……
(adres)

OŚWIADCZENIE
O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka
……………………………..…..………………………………………..………………..,
(imię i nazwisko dziecka)

wychowującego się w rodzinie wielodzietnej.
Dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (włącznie z kandydatem do oddziału
szkoły podstawowej):
Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data
urodzenia

PESEL

Miejsce nauki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wielodzietność oznacza rodzinę
wychowującą troje i więcej dzieci.
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę (także rodzinę zastępczą), zamieszkałą pod wspólnym adresem, składającą się
z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które
ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie
zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/334/17
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 20 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ
KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

.................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że jestem matką/ojcem/opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko:
…................................................................................................................................................. ..............................
(imię i nazwisko dziecka zgłaszanego do szkoły)

(data urodzenia dziecka)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyjaśnienie:

samotnym wychowywaniu
dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/334/17
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 20 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY
RODZEŃSTWA KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że rodzeństwo..………………..…………………………………………..…………...,
(imię i nazwisko dziecka)

uczęszcza do Szkoły Podstawowej………………..

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.

………………………………, dnia ………………….….
…………………………………………………... (miejscowość)
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/334/17
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 20 lutego 2017 r.

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA
CZASOWEJ OPIEKI NAD KANDYDATEM PRZEZ INNE OSOBY DOROSŁE ZAMIESZKAŁE W
POBLIŻU SZKOŁY

Ja niżej podpisany/a
............................................................................................................................. ....................
Zamieszkały/a...........................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

oświadczam, że …………….………………..…………………………………………..…………...,
(imię i nazwisko dziecka)

wymaga czasowej opieki. Opiekę nad dzieckiem będzie sprawował/a
……………………………………………………………..………………………………………………..
(imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania)

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*

………………………………, dnia ………………….….
(miejscowość)

…………………………………………………...
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

*Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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