
u l . P l a c S 
UCHWALA NR XVIII/113/16 

RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie okreslenia kryteriow naboru obowiazujacych w post^powaniu rekrutacyjnym do 

szkol podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez Gminf Zapolice w stosunku do 

kandydatow zamieszkalych poza obwodem szkoly podstawowej lub gimnazjum oraz 

dokumentow niezbfdnych do potwierdzenia tych kryteriow 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 

(t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w zwi^zku z art. 

20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; 

z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1 . 1 . Okresla si§ kryteria naboru obowi^zuj^ce w post^powaniu rekrutacyjnym do szkol 

podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez Gmin^ Zapolice w stosunku do kandydatow 

zamieszkatych poza obwodem szkoly podstawowej lub gimnazjum oraz dokumenty niezb^dne 

do potwierdzenia tych kryteriow. 

2. Wykaz kryteriow wraz z okreslon^ liczb^ punktow przypisan^ kazdemu z nich oraz 

dokumentow niezb^dnych do potwierdzenia tych kryteriow stanowi zal^cznik do niniejszej 

uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 3. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego, 

na tablicy ogloszeh w Urz^dzie Gminy Zapolice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Zapolice. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urz^dowym Wojewddztwa Lodzkiego. 



Zat^cznik 

do uchwatynr XVIII/113/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 31 marca 2016 r. 

Wykaz kryteriow naboru obowiazujacych w post^powaniu rekrutacyjnym do szkoi 

podstawowych i gimnazjow prowadzonych przez Gmin^ ZapoUce w stosunku do kandydatow 

zamieszkatych poza obwodem szkoly podstawowej lub gimnazjum oraz dokumentow 

niezb^dnych do potwierdzenia tych kryteriow: 

L.p. Kryterium Liczba 
punktow 

Dokumenty niezb^dne do 
potwierdzenia kryterium 

1. 

Dziecko realizowalo obowi^zek 
przygotowania przedszkolnego 

w placowce oswiatowej, do ktorej 
skladany jest wniosek 

20 

Oswiadczenie o realizacji przez 
dziecko obowi^zku 

przygotowania przedszkolnego 
w placowce oswiatowej, 

do ktorej skladany jest wniosek 

2. 
Rodzehstwo dziecka ucz^szcza do 

placowki oswiatowej, do ktorej skladany 
jest wniosek 

10 

Oswiadczenie o ucz^szczaniu 
rodzehstwa dziecka do placowki 
oswiatowej, do ktorej skladany 

jest wniosek 

3. Miejsce pracy rodzicow znajduje si? na 
terenie Gminy Zapolice 5 

Zaswiadczenie o zatrudnieniu 
rodzicow wraz ze wskazaniem 
miejsca wykonywania pracy 

i:W«DN PRZEW«DNICZ^CY 
RADt;X;MlNY 

Piotr FJav/ei Hryniuk 


