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UCHWAŁA NR XXIII/161/17
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U z 2016r. poz. 446, ze zm. z 2016 r. poz.1579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Wróblew uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wróblew, odpowiadającą im liczbę punktów oraz określa się dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły:
1) dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Wróblew – 4 punkty;
2) obowiązek szkolny w szkole podstawowej realizuje rodzeństwo kandydata – 1 punkt;
3) roczne przygotowanie przedszkolne kandydat realizuje w budynku, w którym mieści się szkoła – 1 punkt;
4) rodzice/prawni opiekunowie lub krewni kandydata, którzy pomagają w zapewnieniu dziecku należytej
opieki i zamieszkują/pracują w bliskiej odległości szkoły – 2 punkty;
5) kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej – 1 punkt.
2. Spełnienie kryteriów wskazanych w ust. 1 pkt 1-5 rodzice (opiekunowie prawni) kandydata potwierdzają
poprzez złożenie stosownych oświadczeń.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid

