
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/378/17 

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ 

z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  gmina Rawicz 

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 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) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka 

oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz: 

1) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Rawicz – 5 pkt, 

2) kandydat uczęszczał do przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła 

podstawowa lub uczęszczał do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się 

o przyjęcie - 5 pkt, 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza lub uczęszczało do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie  

– 4 pkt, 

4) miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa rolnego/pobierania nauki w systemie 

dziennym przez rodzica znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się 

o przyjęcie – 3 pkt. 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §2: 

1) oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata na terenie gminy Rawicz (załącznik nr 1 do 

uchwały), 

2) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola 

w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału 

przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 2 do uchwały), 

3) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły, do której kandydat ubiega się 

o przyjęcie (załącznik nr 3 do uchwały), 

4) oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa 

rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat 

ubiega się o przyjęcie (załącznik nr 4 do uchwały). 
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/172/16 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Marek Przybylski 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXVI/378/17 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………. 

adres miejsca zamieszkania 

oświadczam, że moje dziecko 

………………………………………………………………................................................. 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

zamieszkuje na terenie gminy Rawicz: 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres miejsca zamieszkania dziecka) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rawicz, dnia …………………..    ………………………………….. 

        (czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XXXVI/378/17 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata, w roku poprzedzającym rekrutację, do przedszkola 

w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy dana szkoła podstawowa lub do oddziału 

przedszkolnego na terenie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………. 

adres miejsca zamieszkania 

oświadczam, że moje dziecko 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) 

w roku szkolnym …………………………............................. uczęszczało do: 

podać rok poprzedzający rekrutację 

skreśli niewłaściwe spośród pkt 1 i 2 poniżej: 

1) przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego należy szkoła podstawowa, do której moje 

dziecko ubiega się o przyjęcie, 

2) do oddziału przedszkolnego na terenie szkoły, do której moje dziecko ubiega się o przyjęcie. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rawicz, dnia …………………..    ………………………………….. 

        (czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XXXVI/378/17 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………. 

adres miejsca zamieszkania 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do przedszkola) 

………………………………………………………………………………………………… 

(data urodzenia) 

uczęszcza  /  uczęszczało (skreślić niewłaściwe) do Szkoły Podstawowej, do której moje dziecko ubiega 

się o przyjęcie. 

imię i nazwisko rodzeństwa podać rok szkolny, w którym rodzeństwo 

uczęszcza lub uczęszczało do szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rawicz, dnia …………………..    ………………………………….. 

        (czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XXXVI/378/17 

Rady Miejskiej Gminy Rawicz 

z dnia 15 marca 2017 r. 

 

Oświadczenie rodzica o miejscu pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa 

rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat 

ubiega się o przyjęcie. 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………… 

imię i nazwisko rodzica 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………. 

adres miejsca zamieszkania 

oświadczam, że miejsce mojej pracy/prowadzenia działalności gospodarczej/gospodarstwa 

rolnego/pobierania nauki w systemie dziennym znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której 

moje dziecko ubiega się o przyjęcie. 

1) Jestem zatrudniona/y w 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę zakładu pracy i adres miejsca pracy lub wpisać „nie dotyczy”) 

lub 

2) Prowadzę działalność gospodarczą/gospodarstwo rolne 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę prowadzonej działalności i miejsce prowadzonej działalności 

lub gospodarstwa rolnego lub wpisać „nie dotyczy”) 

lub 

3) Jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

(podać nazwę szkoły i miejsce nauki lub wpisać „nie dotyczy”) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rawicz, dnia ………………….    ………………………………. 

(czytelny podpis rodzica) 
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