
UCHWAŁA NR XXV/ 154 /2017
RADY GMINY SKIERNIEWICE

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Skierniewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948), art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)  Rada Gminy Skierniewice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Skierniewice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p. Kryterium
Wartość 

kryterium 
w punktach

Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny w tej szkole 2

Dane potwierdza dyrektor szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

2.

Krewni dziecka wspierający 
rodziców/prawnych opiekunów 
w zapewnieniu mu opieki zamieszkują 
w obwodzie szkoły

2

3. Kandydat jest dzieckiem absolwenta tej 
szkoły 1

Oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna

4.
Kandydat spełnia obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w tej 
szkole

1
Dane potwierdza dyrektor szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIV/99/2016 rady Gminy Skierniewice z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 592).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice.

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

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Skierniewice.   

 

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nagórski
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