
UCHWAŁA NR XXXI/189/2017
RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których Gmina Pęczniew jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz.446, poz. 1579), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), oraz art. 133 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Rada Gminy Pęczniew
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pęczniew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew

Jerzy Zych

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1700



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/189/2017
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKAZ KRYTERIÓW STOSOWANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W KLASACH 
PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM 

PROWADZĄCYM JEST  GMINA PĘCZNIEW

L.p. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1 Dziecko realizowało obowiązek 
przygotowania przedszkolnego 
w placówkach na terenie gminy 
Pęczniew

5 pkt. Dane potwierdza Dyrektor 
placówki na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki

2 Rodzeństwo dziecka uczęszcza 
do placówki, do której składany 
jest wniosek

4 pkt. Dane potwierdza Dyrektor 
placówki na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki

3 Wielodzietność:
- troje dzieci
- czworo dzieci
- pięcioro i więcej dzieci

1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.

Oświadczenie rodzica (opiekuna 
prawnego)
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