Zarządzenie NR 10/2021
Burmistrza Miasta Mszana Dolna
z dnia 26 stycznia 2021r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów wraz z liczbą punktów za
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana
Dolna, dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych placówek, na rok szkolny 2021/2022.

Na podstawie art. 154 ust. 3 w związku z art. 133 ust. 2 i 3 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 910 późn. zm. ) oraz
art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ), zarządza się co następuje:
§1.
1. Informuje się, Ŝe kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodami tych szkół, jeŜeli dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu
kandydatów zamieszkałych w obwodzie tej placówki, przyjmuje się w drodze postępowania
rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata- 25pkt
2) kandydat uczęszczał do publicznego przedszkola lub publicznego oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej tej samej placówki oświatowej – 15pkt
3) kandydat mieszka na terenie Miasta Mszana Dolna, poza obwodem danej szkoły -20pkt
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu naleŜytej opieki -20 pkt
5) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się
na terenie Miasta Mszana Dolna -20pkt
2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje łączna liczba punktów
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są przyjmowani w kolejności licząc od
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów do wyczerpania miejsc.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej jednakowej liczby punktów, o kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń
w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. W celu wykazania spełnienia kryterium o którym mowa w ust. 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5, rodzic
(opiekun prawny) kandydata zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie potwierdzające
zatrudnienie na terenie Miasta Mszana Dolna a takŜe oświadczenie o miejscu zamieszkania
kandydata oraz krewnych kandydata.
5. W przypadku nieprzedłoŜenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja
rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
6. Przepisy §1 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w postępowania uzupełniającym do klas pierwszych
szkół podstawowych
§2.
Kryteria o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zostały określone uchwałą XXXI/293/2017

Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mszana Dolna, dla uczniów
zamieszkałych poza obwodami tych placówek.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Dolnej,
Zespołu Placówek Oświatowych w Mszanie Dolnej.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna.

