
Uchwała Nr XXXVII/447/17
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde                                       
z tych kryteriów  oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                
z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się następujące kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, punkty przyznawane za poszczególne z nich:

1) kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, do której składany jest wniosek – 50 pkt,

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek 
– 20 pkt,

3) kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – 30 pkt,

4) kandydat, który jest wychowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt,

5) kandydat, który jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt,

6) kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt,

7) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających                          
w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym                        
w Słupsku – 30 pkt,

8) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie 
szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 10 pkt,

9) kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających 
rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.

§ 2. 
Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa              

w § 1, składane przez rodziców lub prawnych opiekunów:

1) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 1 – oświadczenie rodziców 
lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek,

2) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodziców 
lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej, 
do której składany jest wniosek,

Id: 17B8C9D9-6BC6-44D7-91F3-5F9FA31ACFD0. Uchwalony Strona 1



3) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 3 – orzeczenie                                 
o niepełnosprawności wydane przez lekarza,

4) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 4 – prawomocny wyrok 
sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka,

5) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 5 – dokument 
poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zmianami),

6) dokument potwierdzający spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 6 – oświadczenie rodziców 
lub opiekunów prawnych o wychowaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej,

7) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 7 – kopia pierwszej strony 
zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów kandydata 
opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie                                      
z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
systemu teleinformatycznego administracji podatkowej,

8) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 8 – zaświadczenie 
rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji 
działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia,

9) dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonego w § 1 pkt 9 – oświadczenie rodziców 
lub opiekunów prawnych o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających 
rodziców lub prawnych opiekunów  w zapewnieniu należytej opieki.

§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr XXII/259/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu 
do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska
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