
UCHWAŁA NR 233/XXXIII/2017
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z póżn. zm.) 
oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)  Rada 
Gminy Konopiska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p. Kryterium Wartość w punktach
1 kandydat mieszka na terenie Gminy Konopiska 15
2 rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w danej szkole lub przedszkolu 

w przypadku gdy dana szkoła  wchodzi w skład zespołu szkół, w szkole 
(przedszkolu) wchodzącym w skład tego zespołu

10

3 oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje szkoła 
obwodowa, a kandydat chce na nie uczęszczać (np. zajęcia sportowe, zajęcia 
pozalekcyjne i inne)

5

4 rodzice kandydata są zatrudnieni, lub prowadzą działalność gospodarczą 
w Gminie Konopiska

10

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych §1 w tabeli pkt. 1-4 
są oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych).    

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach  rekrutacyjnych do 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska począwszy od rekrutacji na rok szkolny 
2017/2018.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr 223/XXXI/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 21 marca 2017 r.               
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 6. 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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