
UCHWAŁA NR XXXV/220/2017
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria rekrutacji dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Miasto Sieradz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do danej szkoły  - 1 pkt;

2) dziecko zamieszkałe w odległości nieprzekraczającej  3 km od szkoły - 1 pkt;

3) dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują w odległości nieprzekraczającej 2 km od szkoły - 1 pkt;

4) dziecko, którego dziadkowie zamieszkują w odległości nieprzekraczającej 1 km od szkoły - 1 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w:

1) § 1 pkt 1 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

2) § 1 pkt 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

3) § 1 pkt 3 – zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym zatrudnieniu, wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed 

złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły;

4) § 1 pkt 4 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 

Miasto Sieradz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 742).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

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

Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Sieradza, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Sieradzu

Mirosław Antoni Owczarek
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