UCHWAŁA Nr XXV/233/17
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 13 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kamieńsk.
Na podstawie art. 133 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
w związku z art. 307 ust. 2 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60)
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Kamieńsk, w postępowaniu rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów oraz dokumentami
niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.
1.

2.
3.
4.

Kryterium
Kandydat
uczęszczał
do
przedszkola
wchodzącego w skład zespołu, w przypadku
gdy wybrana szkoła podstawowa wchodzi
w skład zespołu
Rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny
w szkole kandydata
Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują
zawodowo lub prowadzą rolniczą lub
pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie
Gminy Kamieńsk.
Kryterium
stosuje
się
również
do
rodzica/opiekuna
prawnego
samotnie
wychowującego dziecko.

Liczba
punktów
8

6
4
2

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów
Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
jednostki.
Oświadczenie
rodzica/opiekuna
prawnego –
załącznik nr 1 do uchwały
Kopia
orzeczenia
o potrzebie
kształcenia
specjalnego.
- Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu
obojga rodziców
- W przypadku samozatrudnienia informacja z
CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej
lub innego właściwego rejestru
- W przypadku pracy w gospodarstwie rolnym,
oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3. Traci moc uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kamieńsk (Dz.U. poz. 1537 z 2015 r.)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jarosław Kozik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/233/17
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 13 marca 2017 r.
………………………………
imię i nazwisko rodzica/ów
………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………….
numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że prowadzę działalność rolniczą w gospodarstwie położonym w ……………………………..
………………………………………………………………………………………………….
(adres gospodarstwa rolnego )
………………………………
Data

….…………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/17
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 13 marca 2017 r.
imię i nazwisko rodzica/ów
………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………….
numer i seria dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że :
Brat/siostra ……………………………………………………uczęszcza do Publicznego Przedszkola w
……………………………………………………………………………..
………………………………
Data

….…………………………………………….
czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych
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