
 

 

UCHWAŁA NR XLI/219/2017 

RADY GMINY BRÓJCE 

z dnia 3 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Brójce 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, poz. 1579, poz. 1948) 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. z 2017 r. poz. 59) Rada Gminy Brójce uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowa-

dzącym jest Gmina Brójce, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

szkoły, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały. 

2. Dla kryteriów, o których mowa w ust. 1, określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich 

potwierdzenia. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/107/2016 Rady Gminy Brójce z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustale-

nia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Brójce jest organem 

prowadzącym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Brójce 

 

 

Urszula Brdoń 
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/219/2017 

Rady Gminy Brójce 

z dnia 3 marca 2017 r. 

KRYTERIA NABORU ORAZ PUNKTY PRZYZNAWANE ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA NABORU 

DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM  

JEST GMINA BRÓJCE, DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODAMI TYCH SZKÓŁ 

Kryteria do szkół podstawowych Liczba punktów Dokumenty niezbędne 

 do potwierdzenia kryteriów 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki, do 

której składany jest wniosek 

10 Dane potwierdza dyrektor szkoły na pod-

stawie dokumentacji będącej w posiadaniu 

szkoły 

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Bójce 20 Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

Kandydat spełnia obowiązek rocznego przygotowa-

nia przedszkolnego w tej szkole 

5 Dane potwierdza dyrektor szkoły na pod-

stawie dokumentacji będącej w posiadaniu 

szkoły 

Jedno z rodziców/opiekun prawny/kandydata pracuje 

na terenie Gminy Brójce 

5 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 
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