
 

 

UCHWAŁA NR V/41/19 

RADY GMINY UJAZD 

z dnia 21 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie  

postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  

2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem pro-

wadzącym jest Gmina Ujazd wraz z liczbą punktów przyznanych tym kryteriom: 

1) Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tej szkoły podstawowej - 4 pkt; 

2) Miejsce pracy rodzica lub prowadzona przez niego działalność gospodarcza znajduje się na terenie Gminy 

Ujazd - 3 pkt; 

3) Kandydat do szkoły podstawowej realizował obowiązek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Ujazd - 2 pkt. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są pisemne oświadcze-

nia rodziców/prawnych opiekunów potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Ujazd 

 

 

Grzegorz Wilkowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

Poz. 719
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