
 

 

UCHWAŁA NR VI/35/19 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/288/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały nr XXVII/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, kolumna 4 tabeli otrzymuje 

brzmienie: 

„ 

Liczba punktów 

64 pkt 

32 pkt 

16 pkt 

8 pkt 

4 pkt 

2 pkt 

”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXVII/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 pozostają bez zmian. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 marca 2019 r.

Poz. 2044



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

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady  

Miejskiej Wodzisławia  
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