
UCHWAŁA NR XLIII/542/2021 
RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 15 września 2021 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez 

publiczne szkoły podstawowe, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 133 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, 

Rada Miasta Knurów 
uchwala: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła 
dysponuje wolnymi miejscami, wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia: 

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

1. 2. 3. 4. 
1. Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem 

danej szkoły podstawowej/zespołu szkolno-
przedszkolnego lub ubiega się o miejsce 
w postępowaniu rekrutacyjnym na dany rok 

64 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) 

2. Kandydat, który odbywał roczne 
przygotowanie przedszkolne w oddziale 
przedszkolnym w szkole podstawowej/ 
zespole szkolno-przedszkolnym, do którego 
ubiega się o przyjęcie w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

32 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) 

3. Szkoła wskazana we wniosku jest najbliżej 
położona od miejsca zamieszkania dziecka 
lub miejsca pracy jednego rodziców/ 
opiekunów prawnych 

16 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) 

8 pkt 
w przypadku 

obojga 
rodziców/ 
opiekunów 
prawnych 

spełniających to 
kryterium 

4. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie 
prawni albo rodzic/opiekun prawny 
mieszkają/a na terenie gminy Knurów 
i rozliczają/a podatek dochodowy od osób 
fizycznych w II Urzędzie Skarbowym 
w Gliwicach w roku rekrutacji lub w roku 
poprzedzającym rekrutację 

4 pkt 
w przypadku 

jednego rodzica 
/opiekuna 
prawnego 

spełniającego to 
kryterium 

Kopia pierwszej strony zeznania 
podatkowego opatrzonego pieczęcią 
II Urzędu Skarbowego w Gliwicach 
lub Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru wraz z pierwszą stroną 
zeznania podatkowego bądź inny 
dokument potwierdzający 
odprowadzenie podatku 
dochodowego od osób fizycznych do 
II Urzędu Skarbowego w Gliwicach 

5. Kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub 
jest wychowywany samotnie przez 
rodzica/opiekuna prawnego 

4 pkt Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego) 

6. Kandydat, którego rodzice lub opiekunowie 
prawni pracują, wykonują pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się 

2 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy 
o zatrudnieniu lub zaświadczenie 
potwierdzające zatrudnienie na 
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w trybie dziennym, prowadzą działalność 
gospodarczą - kryterium stosuje się również 
do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko 

podstawie umów cywilnoprawnych, 
a w przypadku samozatrudnienia 
aktualną informację z Centralnej 
Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej, zaświadczenie 
z uczelni lub innej placówki 
zawierające informacje o systemie 
nauki i planowanym terminie jej 
ukończenia 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/396/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły 
podstawowe, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Tomasz Rzepa 
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