UCH WAŁA Nr XVI / 93/ 16
RADY GMINY DMO SIN
z dni a 25 l ut ego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz liczby punktów przyznanych poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada
Gminy Dmosin uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć publiczną szkołę podstawową dla której Gmina Dmosin jest organem
prowadzącym;
2) Rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych.
§ 2. Określa się kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów przeznaczonych poszczególnym
kryteriom i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Kosma
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Załącznik do Uchwały Nr
XVI./93/16
Rady Gminy Dmosin
z dnia 25 lutego 2016 r.
KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM, DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY,
LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH POSZCZEGÓLNYM KRYTERIOM I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA TYCH KRYTERIÓW.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów (*)

Dokumenty

Kandydat do szkoły realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w
Oświadczenie rodzica
5
placówce prowadzonej przez Gminę Dmosin
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej
2.
Oświadczenie rodzica
4
szkoły
Zamieszkiwanie w obwodzie tej szkoły
krewnych kandydata wspierających rodziców
3.
Oświadczenie rodzica
3
kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki.
Lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu
4.
Oświadczenie rodzica
2
na miejsce pracy rodziców
(*) punkty są sumowane. Kandydaci przyjmowani są w kolejności od największej liczby punktów aż do wyczerpania wolnych miejsc w szkole.
1.
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