
UCHWAŁA NR VI/90/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych,  dla których 
Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w związku 

z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Określić kryteria postępowania rekrutacyjnego kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 

tych kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo dziecka 13 Oświadczenie rodziców / 

opiekunów prawnych

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują członkowie 
rodziny wspierający rodziców / opiekunów 
prawnych w zapewnieniu należytej opieki 

dziecku

7 Oświadczenie rodziców / 
opiekunów prawnych

3. Kandydat jest absolwentem przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły 3 Oświadczenie rodziców / 

opiekunów prawnych

4.
Miejsce pracy co najmniej jednego rodzica  / 

opiekuna prawnego znajduje się bliżej wybranej 
szkoły, niż szkoły obwodowej

2 Oświadczenie rodzica / opiekuna 
prawnego

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXXIII/489/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych,  dla których Miasto Mysłowice jest organem 

prowadzącym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.

  

 

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice

Edward Lasok
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