
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.182.2017 

RADY GMINY KORNOWAC 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

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

prowadzącym jest Gmina Kornowac, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

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. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ), po przeprowadzeniu 

konsultacji w trybie Uchwały Nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 września 2010 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji 

Rada Gminy Kornowac uchwala 

§ 1. Określa się kryteria naboru, punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym wraz 

z dokumentami do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kornowac. 

§ 2. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria i ich punktację: 

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole – 5 pkt, 

2) miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt, 

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt. 

§ 3. Dokumentami koniecznymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1) w zakresie § 2 pkt 2 – zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców lub opiekunów prawnych 

kandydata w obwodzie danej szkoły, 

2) w zakresie § 2 pkt 3 – oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania 

krewnych kandydata. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2017 r.

Poz. 2873



§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV.101.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kornowac, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Kornowac 

 

 

Eugeniusz Kura 
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