UCHWAI-A NR XLIi366l2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
zdnia23 lutego 2017 r.
w sprawie okreSlenia kryteri6w obowi4zuj4cych w postgpowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkril
podstawowych prowadzonych przez Gming: Miasto Tomasz6w Mazowiecki dla kandydat6w zamieszkatych
poza obwodem wybranej szkoty.
Na podstawie ar1. l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym ( tj, Dz.U.22016r.
po2.446, poz.1579, po2.1948) onzart.204 ust. 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj4ce
ustawg - Prawo oSwiatowe (tj.Dz.U.z201l r.poz.60) iatl. 133 ust.3 ustawy zdnia14grudnia 2016r. Prawo
oSwiatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) uchwala siE, co nastgpuje:
$ 1. If efcroi w uchwale jest mowa bezblizszego okreSlenia o:
1) rodzicu

- nale2y przezto rozumiei rodzic6w lub opiekun6w prawnych dzieckq,

2) szkole - naleZy przezto rozumie6 szkoly podstawowe dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina - Miasto
Tomasz6w Mazowiecki.
$ 2. Kandydat6w do klas pierwszych szk6l podstawowych, zamieszkalych poza obwodami tych szk6l,
przyjrnuje sig po przeprowadzeniu postEpowania rekrutacyjnego, w kt6rym uwzglgdnia sig nastgpuj4ce kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba punkt6w

I

Dziecko, kt6rego rodzefistwo vczQszcza

15

OSwiadczenie rodzic6w.

l0

Do wgl4du kopia umowy o praca.

5

OSwiadczenie rodzic6w.

Dokumenty niezbgdne do
potwierdzenia kryterium

i bgdzie uczQszczac w roku szkolnym, na kt6ry
prowadzona jest rekrutacja do danej szkoty
oodstawowei
2.

Miejsce pracy rodzic6w znajduje

sig

w obwodzie szkolv
5.

W

obwodzie szkoly zamieszkuj4 krewni
dziecka ( babcia, dziadek ) wspieraj4cy
rodzic6w w zapewnieniu mu nalezytei opieki.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
$ 4. Traci moc Uchwata Nr XXII/22412016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zdnia 2l stycznia
2016 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w obowi4zuj4cych w postgpowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szk6l

podstawowych i gimnazj6w prowadzonych przez Gming

-

Miasto Tomasz6w Mazowiecki dla kandydat6w

zamieszkalych poza obwodem wybranej szkoly (Dz. Urz. Woj. {,6dzki ego z dnia29 stycznia2016 r. poz. 455 )

t

$ 5. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
6dzkiego.

Przewodnicz4cy Rady
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