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UCHWAŁA NR XXXII/390/2017
RADY MIASTA SIEDLCE
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły.
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 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. W przypadku gdy publiczna szkoła podstawowa prowadzona przez Miasto Siedlce po przeprowadzeniu
procesu rekrutacyjnego dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć kandydata zamieszkałego poza obwodem
danej szkoły, kierując się następującymi kryteriami:
1) Kandydat jest mieszkańcem Miasta Siedlce – 5 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej – 2 pkt.
3) Miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów lub rodzica/prawnego opiekuna znajduje się na terenie
obwodu danej szkoły – 1 pkt.
§ 2. Określa się odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1:
1) Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o spełnieniu kryterium, o którym mowa w §1 pkt 1
2) Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna o spełnieniu kryterium, o którym mowa w §1 pkt 2
3) Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej przez rodzica lub prawnego opiekuna, a w przypadku samo zatrudnienia
aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/192/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Siedlce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta:
Henryk Niedziółka

