
 

 

UCHWAŁA NR XVII/133/2020 

RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gierałtowice 

Na podstawie: 

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

- art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 

ze zm.) na wniosek Wójta Gminy: 

Rada Gminy Gierałtowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale  Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gierałtowice wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

"§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do 

ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice: 

 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryterium 

1 
Spełnianie przez rodzeństwo dziecka 

obowiązku szkolnego w tej samej szkole 
20 

Dyrektor potwierdza na podstawie 

dokumentacji szkolnej 

2 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni 

dziecka wspierający rodziców w sprawowaniu 

opieki nad dzieckiem 

10 
Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych 

3 

Oboje rodzice/opiekunowie prawni lub 

rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący dziecko: rozliczają/rozlicza 

podatek dochodowy jako 

50 

Oświadczenie rodziców/opiekunów 

prawnych o odprowadzaniu podatku 

dochodowego w Gminie Gierałtowice 
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mieszkańcy/mieszkaniec gminy Gierałtowice 

W szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi 

4 
Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
30 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Paweł Szary 
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