
Projekt 

 

Uchwała Nr………./XXIV/2021 

Rady Gminy Kroczyce 

z dnia ………….2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, 

 dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i ust. 3 

ustawy 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

§  1. 

Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina 

Kroczyce jest organem prowadzącym, wraz z określeniem liczby punktów, przyznawanych 

za spełnianie każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 

tych kryteriów, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodami tych szkół: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania spełniania 

kryteriów 

1. 

Dziecko obojga rodziców 

pracujących /studiujących w 

systemie stacjonarnym 

5 

dokument potwierdzający zatrudnienie 

i/ lub oświadczenie o prowadzeniu 

działalności gospodarczej / 

zaświadczenie z uczelni zawierające 

informacje o stacjonarnym systemie 

studiów. 

2. 

Perspektywa zamieszkania w 

obwodzie szkoły w danym roku 

szkolnym 

15 Oświadczenie rodziców dziecka. 

3. 
Uczęszczanie rodzeństwa dziecka do 

szkoły, do której ma być przyjęte. 
10 Oświadczenie rodziców dziecka. 

4. 

W obwodzie szkoły podstawowej 

zamieszkują krewni dziecka 

wspierający rodziców/opiekunów 

prawnych w opiece nad dzieckiem 

5 Oświadczenie rodziców dziecka. 

 

§  2. 

 Traci moc Uchwała Nr 125/XVII/2016  Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 maja 2016r. w 

sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do postępowania rekrutacyjnego klas 



pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

poz. 3002). 

§  3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

§  4. 

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

Województwa Śląskiego. 


