
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/238/2020 

RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. -  Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 935). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

(-) Barbara Czachura 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/238/2020 

Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

 

l.p. Kryterium  Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1 Kandydat, którego rodzeństwo w roku 

szkolnym, w którym prowadzona jest 

rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły  

20 pkt. oświadczenie 

2 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy 

Swarzędz 

15 pkt. oświadczenie 

3 Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie 

4 Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów 

prawnych rozliczyło podatek dochodowy od 

osób fizycznych za miniony rok w Gminie 

Swarzędz – kryterium stosuje się również do 

rodzica/opiekuna prawnego samotnie 

wychowującego dziecko 

5 pkt. oświadczenie 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 2 – Poz. 1236


		2020-02-03T09:31:35+0000
	Polska
	Lidia Małgorzata Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




