
z dnia 7 stycznia 2016 r. 

UCHWALA NR ................... . 

RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH 


z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do kJas pierwszych szk61 podstawowycb i gimnazj6w, dla 
kt6rych organem prowadzllcym jest gmina Pyskowice w posttrpowaniu rekrutacyjnym dla kaodydat6w 

zamieszkalych poza obwodem szkoly 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz(!dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 
r. poz.1515, z poin. zm.), art.20e ust.3 i 4 oraz art.20zf pkt I ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. 0 systemie 
oswiaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z poin.zm.),na wniosek Burmistrza Miasta uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. Okresla si~ nast~puj(!ce kryteria dla kandydatow zamieszkalych poza obwodem szkoly podstawowej w 
post~powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szk61 podstawowych, dla ktorych organem prowadz(!cym jest 
gmina Pyskowice wraz z odpowiadaj(!C<! im liczb(! punktow oraz z dokumentami niezb~dnymi do 
potwierdzenia tych kryteriow: 

Lp. Kryterium Liczba pUnktow Dokumenty niezb~dne do 
potwierdzenia kryterium 

l. Rodzenstwo kandydata ucz~szcza do danej 
szkolY 

6 Dane potwierdza dyrektor szkoly na 
_podstawie dokumentacii szkoly 

2. Rodzic/opiekun prawny kandydata jest 
pracownikiem szkoly 

5 Jak wyzej 

3. Miejsce pracy rodzica lopiekuna prawnego 
kandydata znajduje si~ w obwodzie szkoly 

4 Oswiadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego kandydata 0 miejscu pJacy 

4. W obwodzie szkoly zamieszkuj(! krewni 
kandydata pomagaj(!cy rodzicom 
lopiekunom prawnym w zapewnieniu 
opieki nad dzieckiem 

3 Oswiadczenie rodzica/opiekuna 
prawn ego 0 miejscu zamieszkania 
krewnych kandydata pomagaj(!cych 
w opiece nad dzieckiem 

5. Kandydatjest mieszkancem Pyskowic 2 Oswiadczenia rodzica/opiekuna 
prawnego 

W szkolach podstawoW) ch z oddzialami inte racyjnymi 
6. Kandydat jest dzieckiem 

niepelnosprawnym z orzeczeniem 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego 

8 Orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia 
specjalnego 

§ 2. Okresla si~ nast~puj(!ce kryteria dla kandydatow zamieszkalych poza obwodem gimnazjum w 
post~powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjow, dla ktorych organem prowadz(!cym jest gmina 
Pyskowice wraz z odpowiadaj(!C<! im liczb(! punktow oraz dokumentami niezb~dnymi do potwierdzenia tych 
kryteri6w: 

-
Lp. Kryterium Liczba 

punktow 
Dokumenty niezb~dne do 
potwierdzenia kryterium 

l. Rodzenstwo kandydata ucz~szcza do danej 
szkoly 

6 Dane potwierdza dyrektor szkoly na 
podstawie dokumentacji szkoly 

2. Srednia ocen na swiadectwie ukonczenia 
szkoly podstawowej kandydata wynosi co 
najmniej 3,5 i ocena z zachowaniajest co 
naimniej dobra 

5 Swiadectwo ukonczenia szkoly 
podstawowej 

3. Rodzic/opiekun prawny kandydata jest 4 Dane potwierdza dyrektor szkoly na 
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_pracownikiem szkoly podstawie dokumentacji szkoly 
4. Szkola znajduje siy w poblizu miejsca 

zamieszkania kandydata 
3 Oswiadczenie rodzicalopiekuna 

prawnego kandvdata 

, 


§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 4. Uchwala pod/ega ogloszeniu w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa SI'lSkiego i wchodzi w rycie po 
uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 

UCHWAl.A 
nie zawier<'l uchybien 
form -prawnych 

Radc 
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