
UCHWAŁA NR RG.0007.19.2017
RADY GMINY LYSKI

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski.

§ 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lyski, publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 
Gminę Lyski

§ 4.  Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa   
Śląskiego.  
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Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.19.2017

Rady Gminy Lyski

z dnia 27 marca 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lyski wraz 
z odpowiadającą im liczbą punktów i określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów:

Lp. Nazwa kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium

1. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Lyski 10 oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)  
o miejscu zamieszkania kandydata 

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub 
uczęszczało do wybranej szkoły 6

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 
o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do wybranej 
szkoły  

3. Kandydat uczęszczał do oddziału  przedszkolnego 
w danej szkole  3

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) 
o uczęszczaniu kandydata do oddziału 
przedszkolnego danej szkoły

4. Rodzic/-e (opiekunowie prawni) kandydata 
są zatrudnieni na terenie Gminy Lyski 3 zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica (opiekuna 

prawnego) kandydata na terenie Gminy Lyski 
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