
UCHWAŁA NR XLII/283/2018
RADY GMINY W ŁĘCZYCY

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz.949, poz.2203) Rada Gminy w Łęczycy uchwala , co 
następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łęczyca, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły zawarte w załączniku do zarządzenia.

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 Łęczyca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/207/2017 z dnia 29 marca 2017r.w sprawie ustalenia kryteriów 
rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęczyca.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Starzyński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lutego 2018 r.

Poz. 967



Załącznik do Uchwały Nr XLII/283/2018
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 31 stycznia 2018r.

Kryteria do szkół 
podstawowych

Liczba punktów Dokumenty

Rodzeństwo kandydata spełnia 
obowiązek szkolny w tej samej 

szkole

2 Dane potwierdza Dyrektor 
Szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej 

w posiadaniu
Rodzice/prawni opiekunowie 

lub dziadkowie kandydata 
opiekujący się nim, zamieszkują 

w pobliżu obwodu tej szkoły

2 Oświadczenie rodzica/prawnego 
opiekuna

Kandydat jest dzieckiem 
absolwenta tej szkoły

1             Oświadczenie 
rodzica/prawnego opiekuna

Kandydat spełnia obowiązek 
rocznego przygotowania
przedszkolnego w tej szkole

1 Dane potwierdza Dyrektor 
Szkoły na podstawie 
dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

Łączna maksymalna liczba punktów  wynosi: 6
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