
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I  publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, przyznania im punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala,  co następuje:

§ 1. 

Określić kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz 
z przyznaniem im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie 
z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno dziecko takiej samej liczby punktów, o przyjęciu 
decyduje kolejność złożenia wniosku.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XLII/424/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 
określenia kryteriów, przyznania im punktów oraz określenia dokumentów do ich potwierdzenia, 
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Mielec.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Komisji Oświaty i Kultury.
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§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2019 r.

KRYTERIUM LICZBA 
PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
POTWIERDZANIA KRYTERIUM

Rodzeństwo w szkole, do której kandydat stara się 
o przyjęcie

4 Dokumentacja szkolna

Co najmniej jeden z rodziców kandydata pracuje 
w obwodzie szkoły

2 Oświadczenie rodzica

Osoba uprawniona odbiera kandydata bezpośrednio po 
zajęciach lekcyjnych

2 Oświadczenie rodzica

Niepełnosprawność kandydata ubiegającego się o przyjęcie 
do klasy integracyjnej (dotyczy szkół z klasami 
integracyjnymi) - zamieszkały na obszarze Gminy Miejskiej 
Mielec

3 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
oświadczenie rodzica, że kandydat będzie posiadał 
orzeczenie, które zostanie dostarczone do szkoły po 
jego wydaniu

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 Oświadczenie rodzica
Niepełnosprawność przynajmniej jednego z rodziców 
kandydata

1 Oświadczenie rodzica

Uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na obszarze 
osiedla, w którym szkoła ma siedzibę

2 Oświadczenie rodzica

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 Oświadczenie osoby sprawującej pieczę zastępczą 
nad kandydatem

Ilekroć w uchwale jest mowa o „rodzicach"  należy rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz 
osoby sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem.

Id: E465B848-849B-46B1-843F-F01F0D4878F8. Projekt Strona 1




