Uchwała Nr 240/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Celestynów wraz z liczbami przyznawanych punktów 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 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Celestynów, uchwala co następuje:

§𝟏
Ustala się, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Celestynów.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.
§3
Traci moc Uchwała Nr 124/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum
prowadzonych przez Gminę Celestynów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Załącznik do Uchwały Nr 240/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

Kryterium

Liczba
punktów

Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły
zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania

10

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim
lub wsparciem asystenta rodziny

5

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych
Oświadczenie
rodziców/opiekunów
prawnych

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 240/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lutego 2017 roku

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący.
Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół
podstawowych w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu szkoły.

