
UCHWAŁA NR XXXIII/164/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59.) i art. 1 pkt 1 oraz art. 369 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) Rada Miejska Chojnowa 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 
Miejską Chojnów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów przyznanych poszczególnym 
kryteriom oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

1. Rodzice / rodzic samotnie wychowujący 
wskazali /wskazał miasto Chojnów jako 
miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu 
podatkowym

12 Pierwsza strona rocznego zeznania 
podatkowego za ostatni rok

2. W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 4 Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły 
na podstawie dokumentacji szkolnej

3. Co najmniej jeden rodzic kandydata pracuje 
lub prowadzi działalność gospodarczą 
w granicach obwodu szkoły

3 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; 
zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej; 
wydruk z Centralnej Ewidencji 
Gospodarczej lub informacja z Krajowego 
Rejestru Sądowego

4. W obwodzie szkoły mieszkają krewni 
wspierający co najmniej jednego z rodziców 
w zapewnieniu kandydatowi należytej 
opieki

2 Oświadczenie rodzica

5. Kandydat mieszka poza Chojnowem 
w odległości do 3 km od siedziby szkoły

1 Oświadczenie rodzica

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński
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