
 

 

UCHWAŁA NR XX/203/20 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 506 z późn. zm.) art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria naboru do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Wałbrzych, która po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami wraz z liczbą punktów przypisanych poszczególnym 

kryteriom naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów: 

1) w szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 punktów, 

2) kandydat objęty był w tej szkole wychowaniem przedszkolnym - 3 punkty. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów zawartych w § 1: 

1) oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryterium pkt 1, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryterium pkt 2, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/60/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 1619). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

M. Romańska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lutego 2020 r.

Poz. 1107



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/203/20 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej szkoły 

Ja niżej podpisana/y .................................................................................................................. 

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

oświadczam, 

że rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do ............................................................................ 

Wałbrzych, dnia ................................... ................................................. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/203/20 

Rady Miejskiej Wałbrzycha 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 

 

 

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych, że kandydat objęty był w tej szkole wychowaniem 

przedszkolnym 

Ja niżej podpisana/y .................................................................................................................. 

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

oświadczam, 

że moje dziecko .................................................................. 

kandydat do tej szkoły objęty był w tej szkole wychowaniem przedszkolnym. 

Wałbrzych, dnia ................................... . ................................................ 
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