
UCHWALA NR XIII/87/2016
RADY GMINY OSTROWEK

zdn i a31 marca2016r.

w sprawie okreslenia kryteriow rckrutacji stosowanych dla kandydatow do klas pierwszych
w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkol podstawowych i publicznego gimnazjum,

dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza,dzie gminnym (t.j.: Dz.U. z
2015 r. poz. 1515, zm.: z 2015 r. poz. 1046 i poz. 1890) art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz, 2156, zm.: z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz.
1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co naste_puje:

§ 1. 1. Okrcsla sic krytcria naboru do klas picrwszych publicznych szkol podstawowych, dla ktorych
organem prowad/i^cym jest Gmina Ostrowek, na drugim etapie post^powania rckrutacyjnego dla
kandydatow zamicszkalych poza obwodem szkoty zgodnie z zalqc/nikicm nr I do ninicjs/.ej uchwaly.

2. Dla kryteriow, o ktorych mowa w ust. 1, okresla sie liczbe^ punktow oraz dokumcnty niezbcdne do
ich potwicrdzcnia.

§ 2. Okresla si^ kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjum publicznego, dla ktorego Gmina
Ostrowek jest organem prowadz^cym, wraz z liczba^ punktow odpowiadaja.cych dancmu krytcrium i
dokumcntami niezb^dnymi do ich potwierdzenia, w drugim etapie post^powania rekrutacyjnego dla
kandydatow zamieszkatych poza obwodem gimnazjum zgodnie z zal^cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwary.

§ 3. Wykonanic uchwary powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po upiywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzicnniku Urzcdowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodni
G

Andrzoj Wojewoda
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ZalacznikNr 1 do Uchwaly Nr XIII/87/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 31 marca 2016 r.

KRYTERIA NABORU ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGOLNE KRYTERIA
NABORU DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKOL PODSTAWOWYCH, DLA

KTORYCH GMINA OSTROWEK JEST ORGANEM PROWADZACYM, DO POST^POWANIA
REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATOW ZAMIESZKALYCH POZA OBWODAMI TYCH

SZKOL

L.p.

1.

3.
4.

Kryterium

Rodzenstwo kandydata spelnia obowiazek
szkolny w danej szkole

Oboje rodzicow (prawni opickunowie)
kandydata lub rodzic samotnie
wychowujacy dziecko pracujaj prowadza^
dziaJalnosc gospodarcza^ luh dziatalnosc
rolnicza^podlegaj^ca^ubezpieczeniuKRUS
na terenie £miny
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy
W rodzinic kandydata wyst^puje
wielodzietnosc: troje dzieci — 1 pkt,
czworo dzieci - 2 pkt, pi^cioro i wi^cej — 3
pkt

Liczba
punkto
w
3

1

2
1-3

Dokumenty

Dane potwierdza dyrektor na
podstawie dokumentacji b^di\
cej w posiadaniu szkoly
Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie rodzica
Oswiadczenie rodzica

Andrz
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Zalac/nik Nr 2 do Uchwaly Nr XIII/87/2016

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 31 marca 2016 r.

KRYTERIA NABORU ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGOLNE KRYTERIA
NABORU DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJIIM PUBUCZNEGO, DLA KTOREGO GMINA

OSTROWEK JEST ORGANEM PROWADZ^CYM, DO POSTEPOWANIA
REKRUTACYJNEGO DLA KANDYDATOW ZAMIESZKALYCH POZA OBWODEM

GIMNAZJUM

L.p.

1.

2
3.

4.

5.

Kryterium

Rodzenstwo kandydata spehiia obowiqy,ek
s/kolny w danym gimnazjum

Kandydat gimnazjum jest absolwentem
szkoty podstawowej z lerenu gminy
Ostrowek
Rod/ice kandydata pracuj^ na terenie
gminv
W rodzinic kandydata wyst^puje
wielodzietnosc: troje dzieci - 1 pkt,
c/woro dzieci - 2 pkt, piecioro i wiecej - 3
pkt
Srednia arytmclyczna ocen kandydata
ustalona na podstawic swiadectwa z klasy
VI: - srednia ocen rowna 3 i ponizej 3-3
pkt, - srednia ocen powyzej 3 i mniej niz 5
- 4 pkt , - srednia ocen rowna 5 i powyzej
5 - 5 pkt

Liczha
punktow
3

2

2

1-3

3-5

Dokumenty

Dane potwierdza dyreklor na
podslawie dokumcntacji hedq-
cej w posiadaniu gimnazjum
Zaswiadczenic /c szkoly
podstawowej

Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie rodzica

Dane potwierdza dyrektor na
podstawie swiadectwa
szkolnego z klasy VI

•

Przewodniltf/ac

Anttrzel Wojwoda
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