
UCHWALA NR XXIX/209/18
RADY GMTNY OSTROWEK

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie okreslenia kryteriow rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkol podstawowych
prowadzonych przcz Gmine^ Ostrowek dla kandydatow zamieszkarych poza obwodem szkoty,

ustalenia liczby punktow za kazde z tych kryteriow oraz dokumentow niezb^dnych do ich
potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t,j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130). art. 133 ust. 2 i 3 w zwiazku z art. 29 ust. 2 pkt I ustawy
zdnia Hgrudnia 2016r. Prawo oswiatowe (t.j. Dz. U. z2017r . poz. 59, 94912203) uchwala sie, co
nastepuje:

§l.Okresla si? kryteria i odpowiadajace im liczby punktow stosowane w postepowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkot podstawowych prowadzonych przcz Gmine
Ostrowek, dla kandydatow zamieszkarych poza obwodem szkofy, zgodnie z zalacznikiem nr I do
niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwata Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
okreslenia kryteriow rekrutacji stosowanych dla kandydatow do klas pierwszych w postepowaniu
rekrutacyjnym do publicznych szkol podstawowych i publicznego gimnazjum, dla ktorych organem
prowadzacym jest Gmina Ostrowek.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn^zacy Rady

Andrz^TWoifewoda
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Zafcjcznik do Uchwaly Nr XXIX/209/18

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 21 marca 2018 r.

KRYTERIA I ODPOWIADAJACE IM LICZBY PUNKTOW STOSOWANE
W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKOL
PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMIN^ OSTROWEK, DLA KANDYDATOW

ZAMIESZKALYCH POZA OBWODAMI TYCH SZKOL

Lp.

1.

2.

3.

Kryterium

Rodzeristwo kandydata spelnia obowiazek
szkolny w danej szkole
Oboje rodzicow (prawni opiekunowie)
kandydata lub rodzic samotnie
wychowujacy dziecko pracuja, prowadz^
dzialalnosc gospodarcza lub dzialalnosc
rolnicza na terenie gminy, podlegajaca
ubezpieczeniu KRUS
Wielodzietnosc rodziny kandydata
- troje dzieci - 1 pkt
- czworo dzieci - 2 pkt
- piecioro i wiecej - 3 pkt

Liczba
punktow

3

1

1-3

Dokumcnty

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji bedacej w posiadaniu szkoiy
Oswiadczenie rodzica

Oswiadczenie rodzica
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