
UCHWAŁA NR XXIV/240/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

z dnia 21 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.), art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust.2 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oswiatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dysponuje wolnymi miejscami, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w danej szkole 6

dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki

2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje 
edukację w tej samej szkole 5

dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej
w posiadaniu danej placówki

3.

Kandydat z rodziny wielodzietnej 
(rodzina wychowuje troje i więcej 
dzieci) lub kandydat objęty pieczą 
zastępczą, lub kandydat z rodziny, 
która ma przydzielonego asystenta 
rodziny

4

odpowiednio: oświadczenie rodzica kandydata 
o wielodzietności rodziny lub dokument 
poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.), lub 
oświadczenie rodzica o przydzieleniu rodzinie 
asystenta
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4.

W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata wspierający 
rodziców / opiekunów prawnych 
w zapewnieniu mu należytej opieki

3

oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
o zamieszkaniu
w obwodzie szkoły krewnych kandydata 
wspierających rodziców/opiekunów prawnych 
w zapewnieniu mu należytej opieki

5.

Odległość miejsca zamieszkania 
kandydata od szkoły jest mniejsza niż 
do szkoły, w obwodzie której 
mieszka

2
oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
kandydata, że odległość do szkoły obwodowej jest 
większa

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 15 grudnia 2015 roku 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

Tadeusz Król
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