
Uchwała Nr XXVil l157ll7
Rady Gminy Rokiciny

z dnia 16lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dIa których
organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny ! wartości punktowej tych kryter|ów na

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2OL6 r. poz. 446i 7579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 154 ust. 3

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2OI7 r. poz,59) oraz art. 1 pkt. 1

ustawy z dna t4 grudnia 201,6 r Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U.

zżO17 r, poz.60 ), Rada Gminy Rokiciny uchwala, co następuje:

§1.1.Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do pierwszej klasy publicznych

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny i wartość
punktową tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci
otrzymują na tym etapie następującą ilość punktów przy zaistnieniu następujących
warunków:

1)sdy rodzeństwo dziecka uczęszcza do wnioskowanej szkoty - 5 pkq
z)sdy w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów

prawnych)w zapewnieniu mu należytej opieki- 1 pkt;
3)edy droga dziecka do szkoły, do której jest kandydatem, jest krótsza niż jego droga do

szkoły obwodowej - 3 pkt.

2.Ustala się, ze dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których
mowa w ustępie I, będą oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożone wg
załącznika do uchwały.

§2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli szkota podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokiciny.

§4.Traci moc uchwata nr XV/88/16 Rady Gminy Rokiciny z dnia 29 stycznia 2OL6 r,

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokiciny i ich wartości punktowej
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

§S.Uchwała wchodzi w życie po upływie 1-4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Rokicinach i w Biuletynie lnformacji Publicznej Gminy Rokiciny.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXvll/Ls7 /L7
Rady Gminy Rokiciny
z dnia 16 lutego 20L7 r.

OSWIADCZEN IE

Oświadczam, że:

1. W obwodzie szkoły zamieszkują / nie zamieszkują* krewni dziecka wspierający
rodzicowf opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.

2, drogadzieckadoszkołyjest/niejest*krótszaniżdrogadoszkołyobwodowej.

*niepotrzebne skreślić

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 kodeksu karnego).
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