UCHWAŁA NR XXI/164/17
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla
których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz.446 z pózn zm) art.29 ust.2 ust1 i art. 133 ust 1, 2 i 3 art. 131 ust 1,2,3,4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo Oświatowe (Dz. U .z 2017 r poz .59) oraz art. 204 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Przepisy
wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz .U .z 2017 r poz. 60) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej
prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć publiczne oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej,
prowadzone przez Gminę Zaręby Kościelne;
2) szkole – należy przez to rozumieć, szkołę podstawową, dla której Gmina Zaręby Kościelne jest organem
prowadzącym;
3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, dla której Gmina Zaręby Kościelne jest
organem prowadzącym;
4) rodzicu – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka;
5) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub publicznej szkoły.
§ 3. 1. Przyjmuje się następujące kryteria, dokumenty je potwierdzające i odpowiadające im liczby punktów dla
potrzeb drugiego etapu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych;
1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej) – 1 punkt;
2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica) – 1 punkt;
3) rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracuje na terenie Gminy Zaręby Kościelne (oświadczenia rodziców,
rodzica) – 2 punkty.
2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa przyjęcia do danego oddziału przedszkolnego
należy dostarczyć do szkoły razem z wnioskiem.
3. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego decyduje liczba punktów, o której mowa w ustępie 1.
§ 4. 1. Kandydatów do klas pierwszych szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodami tych szkół,
przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając następujące kryteria:
1) dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej) – 1 punkt;
2) rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica) – 1 punkt;
3) rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracuje na terenie Gminy Zaręby Kościelne (oświadczenie rodziców,
rodzica) – 2 punkty.
2. Dokumenty uprawniające do skorzystania z pierwszeństwa przyjęcia do danej szkoły należy dostarczyć do
dyrektora razem z wnioskiem.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których
Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Jan Grabowski
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