
 

 

UCHWAŁA NR 191/XXV/201 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Kalety, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 

Rada Miejska w Kaletach 

uchwala: 

§ 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej  

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Kalety wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia 

tych kryteriów: 

Lp. Kryterium Liczba Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium   punktów 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza  

do danej szkoły 

6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

  o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły; 

2. Rodzic/opiekun prawny kandydata 5 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o zatrudnieniu w danej szkole;  jest pracownikiem szkoły  

3. Miejsce pracy rodzica/opiekuna 4 
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
kandydata o miejscu pracy; 

 prawnego kandydata znajduje się  

 w obwodzie szkoły  
4. W obwodzie szkoły zamieszkują 3 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
o miejscu zamieszkania krewnych kandydata, 
pomagających w opiece nad dzieckiem; 

 krewni kandydata pomagający  

 rodzicom/opiekunom prawnym  

 w zapewnieniu opieki nad dzieckiem  
5. Kandydat jest mieszkańcem Kalet 2 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego; 
6. Kandydat jest dzieckiem 8 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  niepełnosprawnym z orzeczeniem  

 o potrzebie kształcenia specjalnego  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2018



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Eugeniusz Ptak 
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