
UCHWAŁA NR XVII/151/15 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej i 

gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20e ust.3 i 4 ustawy    
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska Cieszyna postanawia, co następuje: 
§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn, wraz                 
z odpowiadającą im liczbą punktów: 
1) miejsce zamieszkania kandydata: na terenie Gminy Cieszyn poza obwodem danej 
szkoły – liczba punktów 100; 
2) w danej szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – liczba punktów 
50; 
3) w obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) 
wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki– 
liczba punktów 25; 
4) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się w obwodzie danej szkoły – liczba 
punktów 12; 
5) miejsce spełniania przez kandydata obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – liczba 
punktów 6; 
6) miejsce spełniania obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata                  
w gimnazjum mającym siedzibę w obwodzie danej szkoły – liczba punktów 3. 
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1 – 
6 są odpowiednio: 
1) dla kryterium 1 - oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu 
zamieszkania; 
2) dla kryteriów 2 i 6 – oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu 
spełnianiu obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata; 
3) dla kryterium 3 - oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu 
zamieszkania jego krewnych; 
4) dla kryterium 4 - oświadczenie rodziców/opiekunów kandydata o miejscu pracy; 
5) dla kryterium 5 - oświadczenie rodziców o miejscu spełniania obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata. 
§ 3. Kryteria określone w §1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach 
rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Cieszyn, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2016/2017. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 


