
  

UCHWAŁA NR LI.621.2017 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 30 maja 2017 r. 

w sprawie przyznania liczby punktów za spełnianie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia 

kryteriów rekrutacji organu prowadzącego i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 

kryteriów w pierwszym etapie naboru do placówek publicznych zapewniających opiekę i wychowanie 

uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2017r., poz. 59 i 949) oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejszą uchwałą: 

1) przyznaje się liczbę punktów kryteriom określonym w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy Prawo 

oświatowe zgodnie z § 2; 

2) określa się kryteria naboru, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się liczbę punktów tym kryteriom zgodnie z § 3 

- w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w ramach naboru do placówek prowadzonych przez Miasto 

Zielona Góra, zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania. 

§ 2. Przyznaje się liczbę punktów kryteriom, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy 

Prawo oświatowe: 

1) dla kandydata niepełnoletniego z tytułu: 

a) wielodzietności rodziny kandydata 10 pkt, 

b) niepełnosprawności kandydata 10 pkt, 

c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 10 pkt, 

d) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata  10 pkt, 

e) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata 10 pkt, 

f) samotnego wychowania kandydata w rodzinie 10 pkt, 

g) objęcia kandydata pieczą zastępczą 10 pkt; 

2) dla kandydata pełnoletniego z tytułu: 

a) wielodzietności rodziny kandydata 10 pkt, 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r., poz. 1579 i 1948 oraz z 2017r., poz. 730 i 935. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 1305



b) niepełnosprawności kandydata 10 pkt, 

c) niepełnosprawności dziecka kandydata 10 pkt, 

d) niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę 10 pkt, 

e) samotnego wychowania dziecka przez kandydata 10 pkt; 

3)  za spełnianie kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 145 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe 

10 pkt. 

§ 3. Określa się kryteria naboru, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje się liczbę punktów tym kryteriom: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1) 

kandydat uczy się lub został przyjęty do 

klasy pierwszej szkoły prowadzonej przez 

Miasto Zielona Góra 

10 

potwierdzenie dyrektora szkoły, do której 

kandydat uczęszcza lub został przyjęty na 

wniosku o przyjęcie do placówki; 

2) 

miejsce zamieszkania kandydata znajduje się 

w odległości uniemożliwiającej codzienny 

dojazd do szkoły 

10 

oświadczenie kandydata pełnoletniego, 

a w przypadku kandydata niepełnoletniego 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  

o miejscu zamieszkania; 

3) 

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

nadal zamieszkiwać w placówce 

5 

oświadczenie kandydata pełnoletniego, 

a w przypadku kandydata niepełnoletniego 

oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna  

o zamieszkiwaniu rodzeństwa w bursie oraz 

potwierdzenie z placówki na podstawie 

ewidencji; 

4) 
ocena z zachowania, nie niższa niż bardzo 

dobra, na ostatnim świadectwie szkolnym 
5 

ostatnie świadectwo szkolne kandydata 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora szkoły, który 

wydał świadectwo); 

5) 

osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie 

wolontariatu, wymienione na świadectwie 

5 

ostatnie świadectwo szkolne kandydata 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora szkoły, który 

wydał świadectwo); 

6) 

kandydat jest laureatem lub finalistą 

ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 

oraz laureatem konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 

o systemie oświaty 

10 

ostatnie świadectwo szkolne kandydata 

(oryginał, notarialnie poświadczona kopia 

lub kopia poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez dyrektora szkoły, który 

wydał świadectwo); 

7) kandydat ukończył szkołę z wyróżnieniem 10 

świadectwo ukończenia szkoły  

z wyróżnieniem (oryginał, notarialnie 

poświadczona kopia lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora szkoły, który wydał 

świadectwo) 

8) 

kandydat uczęszcza na zajęcia dodatkowe 

możliwe do realizacji tylko w Zielonej 

Górze 

5 
zaświadczenie z instytucji organizującej 

zajęcia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Paweł Sroczyński 
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