
UCHWAŁA NR XXV/548/2017
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu 
uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania kryteriom liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określić kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym dla 
kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznać kryteriom liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spełnienia kryteriów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/548/2017
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 marca 2017 r.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument niezbędny do 
potwierdzenia kryterium

1. Kandydat realizuje obowiązek przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu w zespole szkolno - 
przedszkolnym, w którego skład wchodzi szkoła 
pierwszego wyboru w roku szkolnym 
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole

5 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych)

2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły 
pierwszego wyboru w roku
szkolnym, w którym kandydat rozpoczyna naukę

4 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych)

3. Krewni kandydata wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej 
opieki zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego 
wyboru

3 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych)

4. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów 
prawnych) lub rodzica
(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego 
dziecko znajduje się w
obwodzie szkoły pierwszego wyboru

3 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych)

5. Wielodzietność rodziny kandydata 2 pkt Oświadczenie rodziców 
(opiekunów prawnych)

6. Niepełnosprawność kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawość lub 
orzeczenie 
o niepełnosprawności

7. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 2 pkt Orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2046, z późn. 
zm.)

8. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 2 pkt Orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub 
orzeczenie
równoważne w rozumieniu 
przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2046, z późn. 
zm.)
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9. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2 pkt Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub 
orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 2046, z późn. 
zm.)

10. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 pkt Prawomocny wyrok sądu 
orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
o niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego 
rodzicem

11. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2 pkt Dokument poświadczający 
objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575, 
z późn. zm.)
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