
UCHWAŁA NR XIII/108/19
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas 
publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły 

podstawowej prowadzonej przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych 
do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych 
szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Gminę Gorzyce.

§ 2. Kryteria, o których mowa w § 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów określono w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/231/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gorzyce oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr XIII/108/19

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 października 2019 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół 
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Gminę Gorzyce wraz z odpowiadającą im liczbą punktów i dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Liczba 
punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Kontynuacja kształcenia 
w publicznej szkole podstawowej 
znajdującej się w tej samej 
miejscowości co publiczne 
przedszkole / odział przedszkolny 
w publicznej szkole podstawowej / 
publiczna inna forma wychowania 
przedszkolnego, do którego 
uczęszcza kandydat w roku 
szkolnym w którym 
przeprowadzana jest rekrutacja na 
nowy rok szkolny.

6

Zaświadczenie dyrektora przedszkola / szkoły 
podstawowej / innej formy wychowania 
przedszkolnego do których uczęszcza kandydat w 
roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest 
rekrutacja na nowy rok szkolny.

2.

Kandydat, którego rodzeństwo już 
uczęszcza i/lub dalej będzie 
kontynuować naukę w wybranej 
przez kandydata publicznej szkole 
podstawowej w nowym roku 
szkolnym na który przeprowadzana 
jest rekrutacja.

4

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
o uczęszczaniu i/lub kontynuowaniu nauki przez 
rodzeństwo kandydata w wybranej przez kandydata 
szkole podstawowej w nowym roku szklonym, na 
który przeprowadzana jest rekrutacja.  

3.

Niepełnosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jednego lub 
obojga rodziców / jednego lub 
obojga prawnych opiekunów bądź 
rodzeństwa kandydata 
(odpowiednio 2 pkt za każdą 
osobę).

max 6

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze 
zm.).

4.
Wielodzietność rodziny kandydata 
(rodzina wychowująca troje 
i więcej dzieci).

2 Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego 
o wielodzietności rodziny kandydata.

5. Samotne wychowywanie kandydata 
przez rodzica / opiekuna prawnego. 2

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 
rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem.

6. Objęcie kandydata pieczą 
zastępczą. 2

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

7.
Rodzic / opiekun prawny kandydata 
jest zatrudniony na terenie Gminy 
Gorzyce.

2 Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica / opiekuna 
prawnego kandydata na terenie Gminy Gorzyce.
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy określa kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i określa dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria te stosuje się wówczas, gdy po pierwszym etapie rekrutacji są uczniowie zamieszkali poza
obwodem szkoły z równą ilością punktów, a liczba miejsc wolnych w szkole podstawowej jest mniejsza niż
ilość uczniów.

Proponuje się przyjęcie 7 kryteriów, które powinny umożliwić dokonanie rozstrzygnięć podczas
rekrutacji do szkoły podstawowej a jednocześnie zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb ucznia i jego
rodziny.
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