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UCHWAŁA NR XXXII/327/17
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określania kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) Kryteria naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz, wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych w ust. 1;
3) Warunki i kryteria naboru do klas pierwszych sportowych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Międzyrzecz.
§ 2. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami
tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria oraz liczbę
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:
Lp.
1.
2.
3.
4.

Kryteria
W placówce obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka
Dziecko uczęszczało do placówki wychowania
przedszkolnego znajdującego się w obwodzie szkoły
Jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje
w obwodzie szkoły
Jeden lub oboje rodziców/opiekunów prawnych jest
absolwentem szkoły

Wartość punktowa
10
5
5
1

2. Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych stanowiące załącznik do uchwały.
§ 3. 1. Kandydatów do klas sportowych publicznych szkół podstawowych przyjmuje się w drodze
postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące warunki:
1) Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego
sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza
zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci
i młodzież do ukończenia 21. roku życia;
2) Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej;
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3) Pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, na warunkach określonych przez polski związek
sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej
klasie.
2. Przy równorzędnych wynikach prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę kryteria określone w § 2.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVIII/154/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie
określenia kryteriów naboru kandydatów zamieszkałych poza obwodami do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzec, wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Maria Kijak
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Załącznik
do uchwały Nr XXXII/327/17
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 marca 2017r.
……………………………………….
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka
……………………………………….
adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna dziecka
…………………………………………
nr dowodu osobistego rodzica /prawnego opiekuna dziecka

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/y, świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania wynikającej
z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy), oświadczam, że:
1. W placówce obowiązek szkolny spełnia/nie spełnia* rodzeństwo dziecka.
2. Dziecko uczęszczało/nie uczęszczało* do placówki wychowania przedszkolnego znajdującej się w obwodzie
szkoły.
3. Jestem zatrudniony w ................................................
4. Jestem/nie jestem* absolwentem szkoły.

* niepotrzebne skreślić
....................................
Miejscowość, data
...............................................................
podpis osoby składającej oświadczenie

