
UCHWALA NR XIII/99/16
RADY MIASTA RAW A MAZOWIECKA

w sprawie okreslenia kryteriow naboru do pierwszych klas szkol podstawowych i gimnazjow, dla
ktorych organ em prowadz~cym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, dla uczniow zamieszkalych

poza obwodami tych szkol oraz dokumentow niezb~dnych do potwierdzania tych kryteriow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 i poz. 1890), art. 20e ust. 3 i 4 w zwi,!zku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia
1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 oraz z 2016 r., paz. 35 i paz. 64), Rada Miasta
Rawa Mazowiecka uchwala, co nastypuje:

§ 1. Ustala siy nastypuj,!ce kryteria naboru do pierwszych klas szk6l podstawowych i gimnazj6w, dla
kt6rych organ em prowadz,!cym jest Gmina Miasto Rawa MazQwiecka, dla uczni6w zamieszkalych poza
obwodami tych szk6l oraz dokumenty niezbydne do potwierdzania tych kryteri6w:

Nazwa kryterium Liczba Dokumenty niezbydne do potwierdzania
punkt6w kryteri6w

dziecko, kt6rego rodzenstwo kontynuuje edukacjy
15 pkt

dane potwierdza dyrektor szkoly na podstawie
w szkole dokument6w bedacych w posiadaniu danei szkolv
dziecko, kt6re uczyszczalo, w roku szkolnym
poprzedzaj'lcym rok szkolny, na kt6ry
prowadzona jest rekrutacja, do oddzialu

dane potwierdza dyrektor szkoly na podstawie
przedszkolnego w szkole podstawowej, do kt6rej 12 pkt
ubiega siy 0 przyjycie do klasy pierwszej - dokument6w byd'lcych w posiadaniu danej szkoly

kryterium dotyczy wy1'lcznie naboIU do szk61
podstawowych

- dokument poswiadczaj'lcy zatlUdnienie
samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo
obojga rodzic6w (opiekun6w prawnych):
zaswiadczenie z zakladu pracy, w przypadku

dziecko, kt6rego samotny rodzic (opiekun samozatlUdnienia aktualny wpis do dzialalnosci
prawny) pracuje lub studiuje w trybie gospodarczej lub poswiadczenie rozliczania siy z
stacjonarnym albo dziecko, kt6rego oboje rodzice 10 pkt ZUS-em lub Urzydem Skarbowym,
(opiekunowie prawni) pracuj'llub studiuj'l w - dokument potwierdzaj'lcy pobieranie nauki
trybie stacjonamym przez samotnego rodzica (opiekuna prawnego)

albo obojga rodzic6w (opiekun6w prawnych) w
trybie stacjonamym: zaswiadczenie z uczelni
zawieraj'lce informacje 0 stacjonarnym systemie
studi6w

dziecko z plac6wki opiekUllczo-wychowawczej
zaswiadczenie dyrektora plac6wki opiekunczo-

oraz dziecko wychowuj'lce siy w rodzinie objytej 8 pkt
wychowawczej, orzeczenie s'ldu rodzinnegonadzorem kuratorskim

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym
Wojew6dztwa L6dzkiego.
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