
 

 

UCHWAŁA NR 41/VI/19 

RADY GMINY ŚWIERKLANY 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 133 ust. 2-3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych 

Rada Gminy Świerklany 

uchwala: 

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

danej szkoły podstawowej, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami oraz odpowiadającą każdemu z tych 

kryteriów liczbę punktów: 

1) kandydat, który zamieszkuje na terenie Gminy Świerklany – 10 pkt; 

2) kandydat, którego rodzeństwo również kandyduje do danej szkoły podstawowej lub kontynuuje naukę w tej 

szkole – 8 pkt; 

3) kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców ma miejsce pracy na terenie obwodu danej szkoły – 4 pkt; 

4) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, bądź niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata (odpowiednio 2 pkt) – max 6 pkt; 

5) kandydat, którego droga do danej szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt; 

6) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowuje troje i więcej dzieci) – 2 pkt; 

7) rodzina korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach – 2pt. 

§ 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1) kryterium określone w pkt 1 rodzic dokumentuje wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły 

zawierający informację o miejscu zamieszkania; 

2) kryterium określone w pkt 2 rodzic dokumentuje zaświadczeniem dyrektora szkoły o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej; 

3) kryterium określone w pkt 3 rodzic dokumentuje zaświadczeniem o zatrudnieniu, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej wydrukiem CEIDG; 
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4) kryterium określone w pkt 4 rodzic dokumentuje orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 poz. 551 z późn. zm.); 

5) kryterium określone w pkt 5 i 6 rodzic dokumentuje oświadczeniem; 

6) kryterium określone w pkt 7 rodzic dokumentuje zaświadczeniem o korzystaniu rodziny kandydata 

z pomocy ośrodka pomocy społecznej. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerklany nr 185/XXIX/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerklany oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Świerklany. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Anna Kula-Piecha 
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