
 

 

UCHWAŁA NR RG.0007.263.2018 

RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 28 marca 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkoły podstawowej w Kobiórze dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów 

za każde kryterium oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 133 ust. ust. 2 i 3 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) 

Rada Gminy 

uchwala: 

§ 1. Ustala się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w Kobiórze 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i liczby punktów jaką się przyznaję za poszczególne 

kryteria: 

 

 
Kryterium Punkty Wymagany dokument 

1. Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły 1 oświadczenie  potwierdzające 

spełnianie tego kryterium. 

2. W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, 

wspierający rodziców (opiekunów prawnych) 

w zapewnieniu mu należytej opieki. 

1 oświadczenie  potwierdzające 

spełnianie tego kryterium. 

3. Kandydat zamieszka na terenie obwodu szkoły 

w trakcie roku szkolnego (budowa domu, wynajem 

mieszkania). 

1 oświadczenie  potwierdzające 

spełnianie tego kryterium. 

§ 2. Oświadczenie rodziców potwierdzające spełnienie kryterium wymienionego w § 1 składa się na wzorze 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 2306



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

Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego  poczynając od roku szkolnego 

2018/2019. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

mgr Przemysław Sawicki 
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.263.2018 

Rady Gminy Kobiór 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna* o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych 

Ja ………………………………............….…… zam. ………….……………………………………..... 

imię i nazwisko        adres 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia# z art. 233 KK oświadczam, 

że dziecko ……….………………........................................….. spełnia następujące kryteria rekrutacyjne: 

imię i nazwisko 

Lp. Kryteria rekrutacyjne ** 

1. Rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły  TAK NIE 

2. 
W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki 
TAK NIE 

3. 
Kandydat zamieszka na terenie obwodu szkoły w trakcie roku szkolnego 

(budowa domu, wynajem mieszkania) 
TAK NIE 

**Kryteria przyjęć: (zakreślić TAK lub NIE) 

……………………………………................... 

    (data, podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

*Niepotrzebne skreślić 
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