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UCHWAŁA NR LI/557/2022
RADY MIASTA ŚWIDNIK
z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2,3,6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria i odpowiadające im liczby punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszych klas szkół podstawowych oraz do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnoprawność, a także dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, o których mowa § 1 bierze
się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
1) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), za rok ubiegły, według miejsca zamieszkania
na terenie Świdnika przez:
-

obojga rodziców/opiekunów prawnych
wychowującego dziecko - 12 punktów;

dziecka

lub

rodzica/opiekuna

prawnego

samotnie

- jednego z obojga rodziców/opiekunów prawnych - 6 punkty;
2) zamieszkiwanie kandydata na terenie Gminy Miejskiej Świdnik – 8 punktów;
3) posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 6 punktów;
4) ubieganie się kandydata o przyjęcie do szkoły/zespołu, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie
przedszkolne – 6 punktów;
5) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do
zespołu w skład którego wchodzi szkoła, do której składany jest wniosek – 5 punktów;
6) wskazanie szkoły na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata, jako najbardziej preferowanej - 4
punkty;
7) zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców
w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach
pozalekcyjnych- 3 punkty;
8) wielodzietność rodziny kandydata - 2 punkty;
9) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 2 punkty.
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§ 3. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 2 pkt 1 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką
wpływu z datą) Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, właściwego dla osób zamieszkałych na terenie
Świdnika, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok ubiegły lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane
przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) w zakresie § 2 pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu kandydata na terenie
Gminy Miejskiej Świdnik;
3) w zakresie § 2 pkt 3 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o posiadaniu przez kandydata orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) w zakresie § 2 pkt 7 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły
krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie
w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych;
5) w zakresie § 2 pkt 8 – oświadczenie o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat;
6) w zakresie § 2 pkt 9 - kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 821 z późn. zm.);
2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 4 -6 dokonuje dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/354/2017 Rady Miasta Świdnik z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych
klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r.
poz. 1703).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego.
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