
UCHWAŁA NR V/31/19
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Złoczew, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm.) oraz na postawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017r. 
poz. 1523) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji i liczbę punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złoczew, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, jak również rodzica (opiekuna) 
samotnie wychowującego dziecko.

§ 2. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 
I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

2. Ustala się następujące kryteria dla rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych wraz 
z przypisaną im liczbą punktów:

1) kandydat, którego oboje rodzice pracują, wykonują czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
prowadzą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie dziennym, 
dotyczy także rodzica samotnie wychowującego dziecko, tj.:

a) obydwoje rodziców - 10 punktów,

b) jedno z rodziców - 5 punktów,

c) rodzic (opiekun) samotnie wychowujący dziecko - 10 punktów,

2) przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Gminę Złoczew - 
2 punkty,

3) szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata, według najkrótszej drogi dojazdowej - 
2 punkty.

§ 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, w razie braku wolnych miejsc, 
o przyjęciu decyduje termin złożenia wniosku. 

§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2, są 
odpowiednio: 

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu czynności na podstawie 
umowy cywilnoprawnej,

2) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo 
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

3) decyzja o wymiarze podatku rolnego,

4) zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym,

5) zaświadczenie wydane przez szkołę, o uczęszczaniu do szkoły, prowadzonej przez Gminę Złoczew,

6) pisemne oświadczenia rodzica (rodziców) kandydata, zawierające klauzulę, o której mowa 
w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Id: 569EB2A5-9C97-4BA1-85AC-80EE49DBB940. Podpisany Strona 1



§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Złoczew. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXII/177/17 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złoczew.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Złoczewie

Andrzej Konieczny
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