
UCHWAŁA NR XXVI/198/2021 
RADY MIASTA SŁUPCY 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 
szkoły podstawowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082) Rada  Miasta Słupcy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół 
podstawowych, dla których Gmina Miejska Słupca  jest organem prowadzącym dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

1) kandydat zamieszkały i zameldowany w Słupcy - 10 punktów; 

2) kandydat zamieszkały w Słupcy - 7 punktów; 

3) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Miasto Słupcę jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne 
zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok poprzedzający złożenie wniosku 
rekrutacyjnego, bądź za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Słupcy: 

a) oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie 
wychowujący kandydata - 6 punktów, 

b) jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 3 punkty; 

4) kandydat realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu  znajdującym się na 
terenie Miasta Słupcy - 2 punkty 

5) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły - 2 punkty; 

6) ) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego 
stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)  - 1 punkt; 

2. Kryteria, o których mowa  w ust.1 brane są pod uwagę łącznie. 

3. Kandydaci przyjmowani są w kolejności uzyskania najwyższej liczby punktów, o których mowa w ust.1. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1) w zakresie § 1 pkt 1 - zaświadczenie o zameldowaniu stałym i oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 
o zamieszkaniu kandydata w Mieście Słupca, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) w zakresie § 1 pkt 2 oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu kandydata  na terenie 
Miasta Słupcy, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) w zakresie § 1 pkt 3 kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, a w przypadku zeznania 
elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym 
(UPO); 

4) w zakresie § 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów  o uczęszczaniu dziecka do 
przedszkola na terenie Miasta Słupcy, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5) w zakresie § 1 pkt 5 - potwierdza dyrektor danej szkoły; 

6) w zakresie § 1pkt 6 - odpowiednio zaświadczenie z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej albo 
oświadczenie rodzica kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego, którego 
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
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§ 3. 1 Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w szkole 
podstawowej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów wymienionych 
w ust.1 nie uwzględnia się danego kryterium. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo 
w przyjęciu  do szkoły przysługuje kandydatom zamieszkałym w Słupcy, a w przypadku braku rozstrzygnięcia, 
kandydatom których rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXIII z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca (Dz. Urz. 
Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 1426). 

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach informacyjnych 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca oraz na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Słupcy i na stronie internetowej Miasta Słupcy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/198/2021 

Rady Miasta Słupcy 

z dnia 30 września 2021 r. 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o zamieszkaniu dziecka na terenie Miasta Słupcy 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ 

zamieszkały................................................................................................................................... 

legitymujący się dowodem osobistym nr......................... wydanym przez.................................. 

...................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że moje dziecko...................................................................................................... 

     (imię i nazwisko dziecka) 

zamieszkuje w Słupcy................................................................................................................... 

   (adres zamieszkania) 

....................................................................................................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Słupca, .............................................   ..................................... 

   (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/198/2021 

Rady Miasta Słupcy 

z dnia 30 września 2021 r. 

oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o realizacji przez kandydata rocznego obowiązkowego 
przygotowania przedszkolnego na terenie Miasta Słupcy 

Ja niżej podpisany ........................................................................................................................ 

zamieszkały.................................................................................................................................... 

legitymujący się dowodem osobistym nr......................... wydanym przez................................... 

....................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że moje dziecko...................................................................................................... 

     (imię i nazwisko dziecka) 

....................................................................................................................................................... 

realizowało roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w Słupcy 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres przedszkola) 

....................................................................................................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Słupca, .............................................   ..................................... 

      (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/198/2021 

Rady Miasta Słupcy 

z dnia 30 września 2021 r. 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna kandydata o prowadzeniu działalności gospodarczej/ 
gospodarstwa rolnego 

Ja niżej podpisany ....................................................................................................................... 

zamieszkały.................................................................................................................................. 

legitymujący się dowodem osobistym nr......................... wydanym przez................................. 

..................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (pełna nazwa firmy)/gospodarstwo rolne (na terenie 
jakiej gminy) 

.................................................................................................................................................... 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Słupca, ..........................................  ........................................................ 

      (Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 
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Uzasadnienie 

 

do uchwały Nr  XXVI/198/2021 Rady Miasta Słupcy  

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca, ustalenia liczby punktów za te kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 
szkoły podstawowej 

 

Uchwała wprowadza jednolite kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Słupca. 

Do szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się wszystkie chętne dzieci zamieszkałe 
w obwodzie danej szkoły, natomiast w przypadku wolnych miejsc przyjmuje się dzieci spoza obwodu wg 
określonych w uchwale kryteriów. 

Zaproponowane kryteria uwzględniają potrzeby dziecka i jego rodziny, zwłaszcza rodziny, w której 
rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. W związku z tym, szczególne 
preferencje przyznano dzieciom rodziców pracujących i zamieszkujących w Mieście Słupca i rozliczającym 
podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Słupcy, a także dzieciom sześcioletnim realizującym roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu na terenie Słupcy. 

Zwrócono także uwagę na potrzeby rodziców, którzy drugie lub kolejne dziecko chcą zapisać do tej 
samej szkoły. 

Zaproponowane kryteria wraz z punktacją są przyjazne mieszkańcom Miasta Słupcy i zostały 
poprzedzone  konsultacjami z dyrektorami szkół, dla których Gmina Miejska Słupca jest organem 
prowadzącym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedłożonym brzmieniu jest uzasadnione.
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