UCHWAŁA NR XIX/145/2016
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia
2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin
szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz
określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 20zf pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi
zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia
kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły oraz określenia liczby punktów za każde kryterium
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 opis rubryki "Kryterium" pod Lp. 3) otrzymuje brzmienie:
"W organizacji szkoły obwodowej kandydata, zamieszkującego na terenie Będzina, w klasach I-III występuje
zmianowość",
2) w § 1 ust. 1 opis rubryki "Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium" pod Lp. 3) otrzymuje brzmienie:
"Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, zgodne z ustalonym wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały",
3) po załączniku nr 5 dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu:
„Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/131/2016
Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 r.

Oświadczenie1
My niżej podpisani: …………….……………………...............………………………………..……………
(imiona i nazwiska)

zamieszkali ……………………………………………..…………………………...............…………….....
(adres zamieszkania)

jesteśmy rodzicami (opiekunami prawnymi) kandydata do klasy I szkoły podstawowej2:
………………..…………………………………………..……............……………..…………………….
(nazwa szkoły)

Oświadczamy, że nasze dziecko …………………………….…………………………………….................
(imię i nazwisko dziecka)

ze względu na zmianowość w organizacji szkoły obwodowej w klasach I-III3:
………………..……………………………………………...............……..………..…………………..…..
(nazwa szkoły podstawowej obwodowej kandydata)

miałoby utrudnione funkcjonowanie w szkole na pierwszym etapie edukacji.
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Źródło informacji o rozpoczynaniu zajęć o różnych porach przez dzieci z klas I-III w szkole obwodowej
kandydata:
……………………………………………………………….…….…….....….….……………….………....
………………………………………………………….………………………………......…………..........
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
…………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
…………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Będzin, dnia ………………………………..
Dotyczy kryterium nr 3 o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wpisać pełną nazwę szkoły podstawowej.
3 Zmianowość – wskaźnik liczby oddziałów klas I-III w stosunku do liczby sal przeznaczonych na zajęcia z edukacji
wczesnoszkolnej przekraczający 1,4; informację należy uzyskać w szkole obwodowej.
4 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym
lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.”
1
2

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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"Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/131/2016
Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 stycznia 2016 r.

Oświadczenie1
My niżej podpisani:
…………….……………………………………………………..…….......………
(imiona i nazwiska)

zamieszkali
……………………………………………..………………………………….……..…….
(adres zamieszkania)

jesteśmy rodzicami (opiekunami prawnymi) kandydata do klasy I szkoły podstawowej2
………………..…………………………………………..…………………..………………………
(nazwa szkoły)

Oświadczamy,że nasze dziecko
…………………………….…………………………………….……
(imię i nazwisko dziecka)

ze względu na zmianowość w organizacji szkoły obwodowej w klasach I-III 3:
………………..…………………………………………………..………..…………………..…..…..
(nazwa szkoły podstawowej obwodowej kandydata)
miałobyutrudnione funkcjonowanie w szkole na pierwszym etapie edukacji.
Źródło informacjio rozpoczynaniu zajęć o różnych porach przez dzieci z klas I-III w szkole
obwodowej kandydata:
……………………………………………………………….…….……….………………….………
………………………………………………………….………………………….…….………….....
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
…………………………………………………………
(czytelnypodpis osoby składającej oświadczenie)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.4
…………………………………………………………
(czytelnypodpis osoby składającej oświadczenie)

Będzin, dnia ………………………………..
1

Dotyczy kryterium nr 3 o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wpisać pełną nazwę szkoły podstawowej.
3 Zmianowość – wskaźnik liczby oddziałów klas I-III w stosunku do liczby sal przeznaczonych na zajęcia z edukacji
wczesnoszkolnej przekraczający 1,4; informację należy uzyskać w szkole obwodowej.
4 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3."
2
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Uzasadnienie
Uchwałę Rady Miejskiej Będzina w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/131/2016 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klas pierwszych prowadzonych
przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej
szkoły oraz określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
podejmuje się w związku z koniecznością doprecyzowania nazwy kryterium dotyczącego zmianowości
w organizacji zajęć w klasach I-III szkół podstawowych oraz zmiany wzoru oświadczenia.
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