
 

 

UCHWAŁA NR 0007.70.2015 

RADY GMINY GOLESZÓW 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów 

Na podstawie art. 20e ust.3 i 4 oraz w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Goleszów, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 

niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium 

1. Rodzeństwo kandydata spełnia 

obowiązek szkolny w tej samej 

placówce 

10 Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej placówki 

2. Odległość od miejsca 

zamieszkania dziecka do szkoły, 

w której składany jest wniosek 

jest mniejsza niż odległość do 

szkoły obwodowej 

8 Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania 

3. Miejsce pracy rodziców lub 

opiekunów prawnych znajduje się 

w obwodzie szkoły 

7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

o miejscu pracy 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

6 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata 

wspierających rodziców/opiekunów prawnych 

w zapewnieniu mu należytej opieki 

5. Dziecko realizowało obowiązek 

wychowania przedszkolnego 

w oddziale przedszkolnym 

(punkcie przedszkolnym) danej 

szkoły/ dziecko realizowało 

obowiązek szkolny w szkole 

podstawowej prowadzonej przez 

Gminę Goleszów 

4 Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

będącej w posiadaniu danej placówki 
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2. Maksymalna liczba punktów dla kryteriów, o których mowa w ust. 1 wynosi 35 punktów. 

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w ust. 1 są: 

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania, stanowiące załacznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, 

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy, stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały, 

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata 

wspierających rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, staniwące załącznik nr 

3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Bogusław Konecki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.70.2015 

Rady Gminy Goleszów 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu zamieszkania 

Rodzic/opiekun prawny* 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania i mojego dziecka/podopiecznego jest: 

……………………………………….....................................................................…………… 

     (adres miejsca zamieszkania)  

Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi: ...................................... km. 

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………………   …………………………….…......………… 

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.70.2015 

Rady Gminy Goleszów 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy 

Rodzic/opiekun prawny* 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………… 

Oświadczam, iż miejsce mojej pracy: …………………………………………………… 

      (adres miejsca świadczenia pracy)  

znajduje się w obwodzie szkoły: 

………………………………………………………………………………………………....... 

(nazwa szkoły) 

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………………   ………………………………….…………… 

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.70.2015 

Rady Gminy Goleszów 

z dnia 25 listopada 2015 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata 

wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imię i nazwisko dziecka) 

W obwodzie szkoły: ……………………………………………………………………………. 

      (nazwa szkoły) 

zamieszkują moi krewni/krewni mojego dziecka*: 

…………………………………………………………………………………………………... 

(imiona i nazwiska krewnych /stopień pokrewieństwa /adres zamieszkania) 

…………………………………………………………………………………………………... 

Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że 

powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

…………………………………………   ………………………….....….…………… 

 (miejscowość, data)     (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* niepotrzebne skreślić 
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