
UCHWAŁA NR VI/38/2019
RADY GMINY BOJSZOWY

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, 
zamieszkałych poza obwodami szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994 z późn. zm.) oraz 133 ust. 2, 3, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bojszowy, po zaopiniowaniu przez 
Komisję Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1. Określić kryteria, liczbę punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół

LP Kryterium Wymagane dokumenty Wartość punktów

1. Do szkoły podstawowej uczęszcza 
rodzeństwo kandydata - 2

2. Szkoła znajduje się bliżej miejsca 
zamieszkania, niż szkoła obwodowa 
kandydata

oświadczenie 
rodzica/rodziców,

opiekuna 
prawnego/opiekunów 

prawnych

2

3. Kandydat, który ze względu na pracę 
zawodową rodzica/rodziców, opiekuna 
prawnego/opiekunów prawnych lub inną 
uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga 
codziennej opieki członków rodziny lub 
innych osób zamieszkujących w obwodzie 
szkoły prowadzącej nabór

oświadczenie 
rodzica/rodziców,

opiekuna 
prawnego/opiekunów 

prawnych

1

4. Kandydat, którego rodzeństwo jest 
absolwentem szkoły prowadzącej nabór - 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 marca 2019 r.

Poz. 2233



§ 3. Traci moc Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie 
określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych szkół 
podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół na rok szkolny 
2019 - 2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kumor
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