
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/288/17 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

szkół podstawowych, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji i odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty 

niezbędne do ich potwierdzenia, stosowane na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły 

podstawowej dla kandydatów klas pierwszych zamieszkałych poza obwodami tych szkół: 

Lp. Nazwa kryterium 
Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

Liczba 

punktów 

1. 
Zamieszkanie kandydata na terenie gminy 

Wodzisław Śląski 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do szkoły 
10 pkt 

2. 

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły 

(szkoły/przedszkola w Zespole), do której 

ubiega się o przyjęcie 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do szkoły 
8 pkt 

3. Wielodzietność rodziny kandydata 
oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do szkoły 
6 pkt 

4. 

Zamieszkanie kandydata w dzielnicy 

Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma 

szkoła do której ubiega się o przyjęcie 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 

do szkoły 
4 pkt 

5. Niepełnosprawność kandydata 

orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie 

o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne 

2 pkt 

6. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 
dokument poświadczający objęcie 

dziecka pieczą zastępczą 
2 pkt 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej szkoły 

podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których Miasto Wodzisław Śląski jest organem prowadzącym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 1245



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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

 

Jan Grabowiecki 
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