
UCHWAŁA NR XXXVI/549/2018
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych szkół podstawowych, przyznania  kryteriom określonej liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. 2017 r., poz. 1875 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 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641)

Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, w stosunku do kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły określa się następujące kryteria wraz z odpowiednią liczba punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp. Kryterium Liczba 

punktów
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium
1. Miejsce zamieszkania kandydata: na 

terenie Miasta Racibórz poza obwodem 
danej szkoły

7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 
w bieżącym roku szkolnym do szkoły 
podstawowej pierwszego wyboru

6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

3. Kandydat uczęszczał do przedszkola 
wchodzącego w skład zespołu, 
w przypadku gdy wybrana szkoła 
podstawowa wchodzi w skład zespołu

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4. Kandydat, którego miejsce pracy jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych 
znajduje się w obwodzie szkoły 
podstawowej pierwszego wyboru

3 Zaświadczenie o zatrudnieniu lub 
oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, że 
miejsce pracy jednego z rodziców/ 
opiekunów prawnych znajduje się 
w obwodzie szkoły podstawowej pierwszego 
wyboru

Maksymalna liczba punktów możliwa do 
uzyskania

20 -

Id: F8BE1298-C42E-4AEB-875B-7F9C9B19EE4B. Podpisany



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

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

 

Przewodniczący Rady

Henryk Mainusz
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu określenie kryteriów naboru, liczby punktów oraz
dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje.

W wyznaczonym terminie od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia 16 stycznia 2018 r.
nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu niniejszej Uchwały.

Raciborska Rada Działalności Pożytku Publicznego odstąpiła od wyrażenia opinii.
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