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UCHWAŁA NR XXVII/186/2017
RADY GMINY BURZENIN
z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin
Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie zgodnie
z poniższą tabelą:
Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Rodzice kandydata zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy

10

Wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna
kandydata i objęcie pomocą społeczną

8

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do
danej placówki
Zamieszkanie kandydata i jego
rodziców na terenie Gminy Burzenin
poza obwodem szkoły
Zameldowanie kandydata i jego
rodziców na terenie Gminy Burzenin

7

Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium
Oświadczenia o zatrudnieniu obojga
rodziców lub rodzica samotnie
wychowującego kandydata, w pełnym
wymiarze czasu pracy
Oświadczenie zawierające opis trudnej
sytuacji rodzinnej kandydata oraz
potwierdzające korzystanie z pomocy
socjalnej
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
kandydata do danej placówki

3 za każdą osobę

Oświadczenie o miejscu zamieszkania
kandydata i jego rodziców

2 za każdą osobę

Oświadczenie o miejscu zameldowania
kandydata i jego rodziców

§ 2. Do klas pierwszych szkół podstawowych zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają jak największą
liczbę punktów.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/123/2016 Rady Gminy Burzenin z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum,
dla których organem prowadzącycm jest Gmina Burzenin.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Burzenin i zamieszczenie
na stronach internetowych Urzędu Gminy Burzenin.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Płóciennik

