
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/194/17 

RADY GMINY KOCHANOWICE 

z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice 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 (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579, 1948) w związku z art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

uchwala się, co następuje: 

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

podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: 

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie do szkoły 

Liczba punktów: 20 

2. Lokalizacja miejsca pracy, co najmniej jednego  

z rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się 

w obwodzie szkoły 

Liczba punktów: 20 

3. Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się na 

terenie gminy 

Liczba punktów: 15 

4. Szkoła jest zlokalizowana przy codziennej trasie dojazdu rodziców do 

pracy 

Liczba punktów: 10 

5. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych  w zapewnieniu mu należytej opieki 

Liczba punktów: 5 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt 1-5 są oświadczenia 

rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kochanowice począwszy od rekrutacji na rok szkolny 

2017/2018. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1676



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Pawełczyk 
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