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Na podstawie art 18 usl. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2016 t. paz 446 z p<t2n. zm.) oraz ai 204 usl 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzajqce ustawe - Prawo oswiatowe (Dz . U. z 2017 t poz 60), art- 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r Prawo oswralowe (Dz. U. z 2017 r. poz 59)

Rada Gminy Pietrowic6 Wiqlkie

uchwala

w sprawie okre6lenia kryteri6w obowiqzujqcych w postepowaniu rekrutacyjnym dla
kandydat6w zamieszkalych poza obwodem do publicznej szkoly podstawowej prowadzonej
przez Gmine Piotrowice Wi6lkie oraz okre6lenia dokument6w niezbednych do potwierdzenia
tych kryteri6w

sl
Okresla sie nastepujqce kryteBa dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem szkoly,
obowiqzujqcych w poslQpowaniu rekrutacylnym do klas pieMszych szk6l podstawowych dla kt6rych
organem prowadzqcyrn jest Gmina Pietrowce Wielkie wraz z odpowEdajqcq im hczbq punkt6w oraz
dokumentami niezbqdnymr do potwierdzenia tych kMeri6w:

Punkty

82

ZaSwiadczenie dyrektora plac6wki
o uczeszczaniu ucznia do
przedszkola

Miejsce pracy rodzic6w lub opiekun6w
prawnych kandydata znajduje sie w
obwodzie szkoiy

W obwodzie szkoly zamieszkujq
krewnr kandydata wspierajqcy
rodzrc6w /opiekunow prawnych w
zapewnieniu mu nalezytei opieki

Oswiadczenie rodzica/opiekuna
prawnego o zamieszkaniu w
obwodzie szkoly krewnych
kandydata wspierajecych
rodzic6w / opiekun6w prawnych w
zapewnieniu m[r nale2ytej opieki
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Wykonanie uchwaly powierza siQ W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie
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7

44

Tracr moc uchwaia nr XIV/I36/2016 Rady Gmrny Pietrowce Wielkie z dnia 1 1 lulego 2016r w sprawie
okreCjlenia kmeri6w naboru do klas pieMszych szkOl podstawowych i grmnazjum. dla ktorych
organem prowadzqcym jesl Gmina Pietrowice Wielkie do postepowania rekrutacyjnego dla
kandydal6w zamieszkalych poza obwodem szkoly, oraz okreslenia dokumentdw niezbednych do
pohvierdzenia tych kryter6w.

l.p.

Kandydat uczeszczal do przedszkola
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Rodzehstwo kandydata spelnia
obowiQzek szko ny w tej samel szkole

Kryterium

10

Dane polwierdza dtrektor na
podstawie dokumentacii bedqcel
w posiadanru danej plac6wki
oswiatowej

3 OSwiadczenie rodzica/opiekuna
prawnego kandydata o miejscu
pracy

Uchwale Nr )(XlV/224l2017

Rady Gminy Pietrowlce Wielkie

z dnia 20 marca 20'17 r.

Dokumenly niezbQdnG do
pot$/i6rdzenia krylsrium
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uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku UrzQdowymUchwala wchodzr w 2ycie po
Woiew6dztwa Slaskiego
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