
UCHWAŁA NR XXXI/633/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo Oświatowe 
(Dz. U. z 2017 roku poz. 59) na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala

§ 1. Określa się kryteria oraz przyznaje się im liczbę punktów za ich spełnienie w postępowaniu 
rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów w następujacy 
sposób:

Lp. KRYTERIUM Liczba 
punktów

DOKUMENTY DO POTWIERDZENIA 
KRYTERIUM

1. Starsze rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły 4 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego 
kandydata

2. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem 
po lekcjach zamieszkują na jednej z ulic 
znajdujących się w obwodzie danej szkoły.

3 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3. Przygotowanie przedszkolne zrealizowane 
w placówce w obwodzie szkoły

2 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

4. Miejsce pracy przynajmniej jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
znajduje się na terenie Mikołowa

1 pkt. Oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXVII/598/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz 
przyznania określonej liczby punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie 
w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mikołowa

mgr Michał Rupik
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UZASADNIENIE

Nowa uchwała jest spowodowana zawiadomieniem przez Wydział Nadzoru Prawnego Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały

XXVII/598/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby

punktów i określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu

rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

Zmiana dotyczy kryterium 2 i użycia nieprecyzyjnego według Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu

Wojewódzkiego w Katowicach określenia "niewielka odległość", które zostało doprecyzowane.
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