UCHWAŁA NR XLIV/351/2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 31 stycznia 2022 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Michałowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły, przyznania liczby punktów każdemu kryterium 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz
art. 133 ust. 2-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, 762) Rada Gminy
Michałowice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów przyznaną
każdemu kryterium.
1) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole, której rekrutacja
dotyczy – 20 pkt.
2) Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne w szkole, której
rekrutacja dotyczy – 10 pkt.
3) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole, której
rekrutacja dotyczy
4) – 10 pkt.
5) Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice – 10 pkt.
6) Oboje rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Gminie Michałowice. Kryterium stosuje się również do
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 20 pkt
7) Jedno z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w Gminie Michałowice - 10 pkt
2. Każdemu kryterium wymienionemu w ust. 1 przypisuje się jednakową
wagę.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których
mowa w § 1:
1) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 1:
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- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu kandydata
do oddziału przedszkolnego w szkole, której rekrutacja dotyczy.
2) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 2:
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o realizacji przez rodzeństwo
kandydata wychowania przedszkolnego w szkole, której rekrutacja dotyczy.
3) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 3:
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o realizacji przez rodzeństwo
kandydata obowiązku szkolnego w szkole, której rekrutacja dotyczy.
4) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 4:
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
terenie Gminy Michałowice.

o zamieszkaniu kandydata na

5) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 5:
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o rozliczaniu się z podatku
dochodowego od osób fizycznych w Gminie Michałowice,
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu
kandydata (jeśli dotyczy),
- kopia pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rok budżetowy,
opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone
zeznania, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt
złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
6) Kryterium określone w § 1 ust. 1 pkt 6:
- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o rozliczaniu się jednego z nich
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Gminie Michałowice,
- kopia pierwszej strony zeznań podatkowych za ostatni rok budżetowy,
opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone
zeznania, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt
złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),
lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę
podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
2. Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun
prawny kandydata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz
dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice
Daniel Gajoch
Signed by /
Podpisano przez:
Daniel Gajoch
Date / Data:
2022-02-02
15:37
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