Projekt
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów i określenia dokumentów
potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas
pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Goczałkowice-Zdrój a zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )
Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój uchwala:
§ 1. Określa się kryteria oraz przyznaje się im liczbę punktów za ich spełnienie w postępowaniu
rekrutacyjnym do przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów w następujący sposób :
1) Szkoła Podstawowa:
L.p.
1.

2.

3.

4.
5.

Nazwa kryterium

Liczba
punktów

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek
szkolny w szkole, do której kandydat chce 5
uczęszczać

Dziecko jest objęte pieczą zastępczą
w rodzinie zamieszkałej na terenie
gminy
miejsce pracy rodziców dziecka
znajduje się na terenie gminy

4

dziecko zamieszkuje w gminie ościennej
nie dalej niż 5 km od szkoły
w obwodzie szkoły zamieszkują krewni
dziecka (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki

3

Dokumenty do potwierdzenia
kryterium
Oświadczenie
rodzica/ opiekuna
prawnego kandydata
Oświadczenie
rodzica/ opiekuna
prawnego kandydata

4

2

Oświadczenie rodzica/
prawnego kandydata
Oświadczenie rodzica/
prawnego kandydata

opiekuna

Oświadczenie rodzica/
prawnego kandydata

opiekuna

opiekuna

2) Gimnazjum:
L.p.
1.

Nazwa kryterium

Liczba
Dokumenty do potwierdzenia
punktów
kryterium
Średnia ocen na świadectwie Średnia 4,5 i wyżej – 3 Zaświadczenie dyrektora szkoły
ukończenie
Szkoły Średnia 4 do 4,5
- 2 podstawowej lub zaświadczenie
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podstawowej
2.

3.

Średnia 3,5 do 4 - 1

Kandydat uczęszczał do
szkoły podstawowej na
terenie Gminy Goczałkowice- 4
Zdrój
Rodzeństwo
kandydata
uczęszcza do tego gimnazjum

wydane

przez

OKE

Zaświadczenie dyrektora szkoły
podstawowej

4

Oświadczenie rodzica/ opiekuna
prawnego kandydata

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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