
 

 

UCHWAŁA NR 339/XXXV/2017 

RADY GMINY KOSZĘCIN 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do 

potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), na wniosek Wójta Gminy 

Koszęcin, Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów 

spoza obwodu do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin. 

§ 2.  Kryteria, o których mowa w § 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 

niezbędnymi do potwierdzenia kryterium wskazano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Określa się kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koszęcin, w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po 

zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 4.  Kryteria, o których mowa w § 3 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 

niezbędnymi do potwierdzenia kryterium zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Koszęcin Nr 160/XVIII/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.  w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz Uchwała 

Nr 40 /IV/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub publicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koszęcin, dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 2162



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Michał Anioł 
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Załącznik do Uchwały Nr 339/XXXV/2017 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu 

do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koszęcin: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

 

1. 

 

W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata 

 

 

 

6 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

2.  

Kandydat realizował obowiązek przedszkolny 

w tej samej miejscowości, w której najduje się 

wybrana szkoła 

 

4 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

 

3. 

 

Przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów 

prawnych jest zatrudniony na terenie Gminy 

Koszęcin 

 

2 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

 

4. 

 

W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni 

kandydata wspierający rodziców /opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 

po zakończeniu zajęć w szkole 

 

2 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 

 

5. 

 

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą 

 

2 

 

Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 339/XXXV/2017 

Rady Gminy Koszęcin 

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych  przez Gminę Koszęcin: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1. W roku prowadzenia rekrutacji kandydat 

kończy 5 lat. 

20 Dane uzyskane z wniosku 

o przyjęcie do przedszkola. 

2. Oboje rodzice (opiekunowie prawni kandydata) 

wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, 

uczą się/studiują w trybie stacjonarnym, 

prowadzą pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

W przypadku rodzica samotnie 

wychowującego dziecko – rodzic wykonuje 

prace na podstawie umowy o pracę, uczy 

się/studiuje w trybie stacjonarnym, prowadzi 

działalność gospodarczą 

10 Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych)/rodzica (opiekuna prawnego)                                

o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę, pobieraniu nauki/studiowaniu 

w trybie stacjonarnym lub prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej –  

na wniosku o przyjęcie  do przedszkola. 

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już                  

do tego samego przedszkola . 

8 Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa 

kandydata do danego przedszkola -   na 

wniosku  o przyjęcie  do przedszkola 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata są 

pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, z wyjątkiem pobierania świadczeń 

jednorazowych 

6 Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) o stałym korzystaniu        

z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej - na wniosku o przyjęcie                 

do przedszkola 

5. Rodzice (opiekunowie prawni) kandydata 

skorzystają z oferty programowej wychowania 

przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie 

przez cały rok szkolny 

4 Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) na wniosku o przyjęcie                

do przedszkola 

6. Rodzice (opiekunowie prawni kandydata) są 

objęci nadzorem kuratorskim 

4 Oświadczenie rodziców (opiekunów 

prawnych) o nadzorze kuratorskim                  

na wniosku  o przyjęcie do przedszkola 
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