UCHWAŁA NR XXX/156/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się kryteria rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Żychlin.
2. Wykaz kryteriów z określoną liczbą punktów przypisanych każdemu z nich oraz
dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów określa załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/156/17
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 28 lutego 2017 r.

WYKAZ KRYTERIÓW Z OKREŚLONĄ LICZBĄ PUNKTÓW PRZYPISANYCH KAŻDEMU
Z NICH ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE TYCH KRYTERIÓW

L.p.

Kryteria

1

Kandydat uczęszczał do przedszkola wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego lub do oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej – kontynuacja
nauki w tej samej placówce
Kandydat posiada rodzeństwo, które uczęszcza do
szkoły podstawowej; do przedszkola wchodzącego
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; do oddziału
przedszkolnego przy szkole podstawowej
Szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca pracy
rodzica

2

3
4

5

Liczba
punktów

Szkoła podstawowa znajduje się w pobliżu miejsca
zamieszkania krewnych kandydata (np. babci, dziadka)
którzy wspierają rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki
Rodzic kandydata lub jego rodzeństwo jest absolwentem
szkoły podstawowej
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5
5

Dokumenty
potwierdzające
spełnienie
kryteriów
Oświadczenie
rodziców
/rodzica
Oświadczenie
rodziców
/rodzica
Oświadczenie
rodziców
/rodzica
Oświadczenie
rodziców
/rodzica
Oświadczenie
rodziców
/rodzica
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/156/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin

Art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59) nakłada na organ prowadzący określenie kryteriów stosowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym

dla

kandydatów

do

pierwszych

klas

publicznych

szkół

podstawowych

zamieszkałych poza obwodem tych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żychlin
oraz określa liczbę punktów dla poszczególnych kryteriów.
Ponadto organ określa dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznych szkół podstawowych mogą być przyjęci do
pierwszych

klas

publicznych

szkół

podstawowych

po

przeprowadzeniu

postępowania

rekrutacyjnego jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Wobec powyższego przedkłada się niniejszą uchwałę.
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