
 

 

UCHWAŁA NR XXII/215/17 

RADY GMINY HERBY 

z dnia 21 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Herby dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły i określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu 

kryterium określonej liczby punktów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

art. 133 ust. 3 i 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Herby uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym  jest Gmina Herby wraz z odpowiadającą im liczbą 

punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów: 

lp Kryterium Liczba  punktów  

1. kandydat zamieszkuje na terenie gminy Herby 1 

2. rodzeństwo kandydata już uczęszcza do Szkoły Podstawowej 

lub Gimnazjum  

1 

3. miejsce zatrudnienia rodzica/opiekuna prawnego  kandydata   

znajduje się na terenie gminy Herby  

1 

§ 2. Kryteria określone w § 1 potwierdzane są  oświadczeniami  rodziców/opiekuna prawnego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/135/16 Rady Gminy Herby z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Herby dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium 

określonej liczby punktów. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Herby.  

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Kozielski 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1832
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