
UCHWAŁA NR 226/XXVIII/2018
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz 
z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 167/XXI/2017 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 marca 2017r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Czerwińsk nad Wisłą oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy  
w Czerwińsku nad Wisłą

Dariusz Szurmak
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Załącznik do Uchwały Nr 226/XXVIII/2018

Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą

z dnia 21 marca 2018 r.

Lp
. Kryterium Liczba punktów Dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów

1.
Kandydat do pierwszej klasy 
zamieszkuje na terenie Gminy Czerwińsk 
nad Wisłą

10

pisemne oświadczenie 
rodziców bądź opiekunów 
prawnych kandydata 
do pierwszej klasy

2.

Kandydat do pierwszej klasy realizował 
w tej szkole obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego albo 
uczęszczał do szkoły podstawowej 
wchodzącej w skład zespołu

10
kryterium potwierdzane jest 
na podstawie dokumentacji 
szkolnej

3. Szkoła znajduje się najbliżej miejsca 
pracy jednego z rodziców kandydata 4 dokument potwierdzający 

miejsce pracy rodzica

4.
Rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej uczęszczało wcześniej 
lub aktualnie uczęszcza do szkoły

5
kryterium potwierdzane jest 
na podstawie dokumentacji 
szkolnej
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