
UCHWAŁA NR . 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia ………….. 2017 r. 
 
 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej 
przez Gminę Pietrowice Wielkie 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.) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)  
 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 
Uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów: 

l.p. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium 

1. Kandydat uczęszczał do przedszkola 
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie  
 

10 Zaświadczenie dyrektora placówki 
o uczęszczaniu ucznia do 
przedszkola  

2. Rodzeństwo kandydata spełnia 
obowiązek szkolny w tej samej szkole 

8 Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej placówki 
oświatowej. 

3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów 
prawnych kandydata znajduje się w 
obwodzie szkoły 

7 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata o miejscu 
pracy 

4.  W obwodzie szkoły zamieszkują 
krewni kandydata wspierający 
rodziców /opiekunów prawnych w 
zapewnieniu mu należytej opieki 

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego o zamieszkaniu w 
obwodzie szkoły krewnych 
kandydata wspierających 
rodziców / opiekunów prawnych w 
zapewnieniu mu należytej opieki 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 
 

§ 3. 
Traci moc uchwała nr XIV/136/2016 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Pietrowice Wielkie do postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 


