
UCHWAŁA NR 125/XIX/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 
20e ust. 3 i 4 i art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r.  poz. 2156 z 
późn.zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz 
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły

L.p. Kryterium Wartość w 
punktach

1. kandydat mieszka na terenie Gminy Konopiska 10
2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego danej szkoły 

podstawowej lub do przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół, 
w przypadku gdy dana szkoła podstawowa wchodzi w skład zespołu 
szkolno-przedszkolnego

8

3. kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej  wchodzącej w skład 
zespołu szkół, w przypadku gdy dana szkoła podstawowa wchodzi w 
skład zespołu szkół, w którym znajduje się gimnazjum

8

4. rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w danej szkole lub 
przedszkolu w przypadku gdy dana szkoła  wchodzi w skład zespołu 
szkół

5

5 rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność 
gospodarczą w Gminie Konopiska

5

2. Kryteria określone w ust. 1 w pkt 1,2,4,5 tabeli dotyczy dotyczą kandydatów do klas I szkół 
podstawowych.

3. Kryteria określone w ust. 1 w pkt 1,3,4,5 tabeli dotyczy dotyczą kandydatów do klas I  gimnazjów

§ 2. Kryteria określone w §1 ust.1 pkt 1-5 tabeli potwierdzane są oświadczeniami rodzica  (opiekuna 
prawnego).

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach  rekrutacyjnych do 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Konopiska począwszy od rekrutacji na rok 
szkolny 2016/2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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