
UCHWAŁA NR XXXI/40/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki, oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

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 ze zmianami: poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Koluszki, ich wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia: 

Lp. Kryterium

Wartość 
kryterium 

w 
punktach

Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium

1
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny 
lub roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej 
szkole

2

Dane potwierdza dyrektor szkoły 
na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu danej 
jednostki

2

Kandydat realizował obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu 
znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły 
podstawowej

1

Dane potwierdza dyrektor 
przedszkola znajdującego się 
w obwodzie wybranej szkoły 
podstawowej

3
Wielodzietność rodziny kandydata: troje dzieci - 
1 punkt; czworo dzieci - 2 punkty; pięcioro i więcej 
dzieci - 3 punkty

od 1 do 3 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego

4

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, a w 
przypadku samotnego wychowywania dziecka - 
rodzic/opiekun prawny, pracują w obwodzie szkoły 
lub opiekunowie kandydata wskazani przez 
rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnych, 
zajmujący się dzieckiem pod nieobecność 
rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów prawnych, 
mieszkają w obwodzie szkoły

2 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/13/2016 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 18 stycznia 2016 r. 
w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki, oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 437).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

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