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Poz. 4236
UCHWAŁA NR 46/V/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 9941)) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
Oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 9962) ) Rada Gminy Słupno uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Słupno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 126/XXV/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r. poz. 7066).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno
Małgorzata Sawicka

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z w Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000, 1290, 1669 i 2245

2) Zmiany

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
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Załącznik do uchwały Nr 46/V/19
Rady Gminy Słupno
z dnia 26 lutego 2019 r.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla szkół podstawowych
Lp
Kryterium rekrutacyjne
1

2

Kandydat do pierwszej klasy
zamieszkuje na terenie Gminy
Słupno
Niepełnosprawność kandydata

Maksymalna
liczba
punktów
10

10

3

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

10

4

Szkoła znajduje się najbliżej
miejsca pracy rodziców bądź
opiekunów prawnych kandydata
Rodzeństwo kandydata do
pierwszej klasy uczęszcza do
tej szkoły podstawowej

4

5

5

Dokumenty potwierdzające
kryterium
Oświadczenie rodziców
kandydata bądź opiekunów
prawnych
Kopia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności
Kopia prawomocnego wyroku
sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separację lub kopia
aktu zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu
dziecka
Oświadczenie rodziców
kandydata bądź opiekunów
prawnych o zatrudnieniu
Kryterium potwierdzane jest na
podstawie dokumentacji szkolnej

