
UCIIWAŁA NR xxxv/239 /2077
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 30 marca2011 r.

w sprawie okreŚlenia kryteriółv oborviązujacych rv postęporyaniu rel<rutacy,inym do pierrvszej liiasy szliół
podstarvołvych dIa której organem prorvadzącym jest Gmina Sycórv dIa kanctyclatólv zamieszkałych poza

ob'łyodenr łvybranej szkoĘ podstalvolvej, określenia dolrumentów niezbędnych do potrvierclzenia spełnianych
kryteriów.

Na podstawię aft. 133 ust.2 i3 wzwiązku zart.29 ust.2 pkt 1dnia 1z1 grudnia 20t6r. Prarvo oświatowe (
Dz. U. z2017r,, poz. 59) uchrvala się, co następuje

§ 1. Okleśla się sześć kryteriów obowiązr"ljących rv postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoĘ
podstar,vor.vej dla której organem prowadzącym jest Gnina Syców dla kandydatów zatnieszkaĘcll poza obwodem
u'yblanej szkoĘ pcdstawowej , atakżę dokurnenty niezbędne do potr,vierdzenia tyclr kryieriów olaz liczbe purrklów
przypis anyclr Ęm kryteriorn w postępowaniu lekrutacy_j nym.

§ 2.W postepolvarrir-r reki,utacyjrrym do pielwszej klasy szkoły podstawor.vej, o któryn filovva w §1 , bierze się
pod trrvage łącznie rrastępujące kryteria, któryrn przyznaje sie odpowiedrrią liczbe punklów;

1) dziecko, którego rodzice / opiekunowi prawni rozliczają podatek dochodolv1, od osób tlzycznych rv Urzedzie
skalbowynr, rv Oleśnicy - 25 pkt

2) rodzeństwo kandydata lv roku szkolnym, na któr,y prowadzona jest rekrrrtacja. będzie tlczęszczało do tej szkoł1,,
* 25 pkt;

3) dziecko zamieszkuje rv obrvodzie na terenie miasta i grniny Syców * 15 pkt,

4) lodzilra posiada wazllą Karle Dr"rzej Rodziny - 10 pkt;

5) karrdy,dat objety kształcęnienr specjalnym - 15 pkt;

6) rriepełnosplawność w rodzinie karrdydata - 10 pkt.

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełrrienia kryteriurn októryrn mowa w § 2 pkt i uznaje się kopie pierwszej strony
zeznania podatkowego opatrzonego plezentatą urzędu skarbowego, w któryrrr zostało złożone zeznanie ltrb
zaśrviadczenie z urzędu skalbowego potwieldzające fakt złożęnia zęznania podatkowego, lub Lllzędowe
poŚwiadczenie odbioru lvydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systetnu teleinformatycznego administracji
podatkowej (UPO);

2. Potwierdzenia spełtlierria kryterium o któr-ynr mowa w § 2 plC 2 dokonuje d.vleklor szkoły na podstawie
dokumentacji szkoły,

j. Za potl,vierdzenie spełnienia przez kandy,data kryteritlln, o którym nowa \.v § 2 pkt 3 Lrzrraje się
oŚwiadczenie lodzica o zanrieszkanir-l na terenie nriasta lub grniny Syców, albo ośr.viadczenie o zatniarze
zarrrieszkania na tet,enie nriasta lub grr-riny Sycór,v.

4. Za potwierdzerrie spełnienia przez kandydata krytelium , o ldórynr lnowa w § 2 pkt 4 uzrraje się
przedłozenie ,"vaznej KaĘ Dużej Rodziny , o której mowa wllstar,vie zdnia 5 grudnia 2at4t. o Kalcie Duzej
Rodziny.

5. Za potwierdzenie spełnienia przez kanclydata kryteliltn" o któryrrr mowa !y § 2 pkt 5 uwrza się orzeczenie
o potlzebie kształcenia specjalrrego wydane przez zespół olzekajac,v w publicznej poladtli psychologiczno.
ped ago giczr. ej lLr b p oradni s pecj alist;rczlej.

6. Za potr.vierdzenie spełnienia przez kand,vdata kryteliun, o którym mowa w § 2 pkt 6 tilvaza się orzeczenie
o niepełtlosplar,vnoŚci lrrb o stoprritt niepełnosprawności lub crzęczenie ;:ó,"vnor,vazne !v rozttnietriLl przepisów
ustaw,v zdnia2] sierpnia 1991 r. o relrabilitacji zar,vodowej ispołecznej orazzatrudnianiu osób niepełnosprar,vnycl-r
(Dz" IJ. z201l r, Nr 127, poz,72I. zpóźrt. zlll.).
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§'ł. Traci lrroc ltclrrvała Nr XVIII/11412016 Rady miejskiej w Sycowie z dnia 28 stycznia 20]6r." ,"v sprarvie
okeŚlenia kryleriów obowiązującyclr w postępolvaniu rekutacv.jnyru clo pieri.vszej klasy szltół poclstarvo,,l}clr dia
której olgarrenr prowadzącyn jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły
Podstalvowej, okreŚlenia dclkumentólv niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów.

§ 5. 1, Wykonanie uclrwaly por,vierza się Bulmistrzorvi lvliasta i Gminy Sycór,v.

§ 6. Uchwała wclrodzi w życie po upłylvie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewóclztwa
Dolnośląskiego.

Przewo iczacy Rady
Miejsk w Sycowie
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