
 

 

UCHWAŁA NR XIII/99/16 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, dla uczniów zamieszkałych 

poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 i poz. 1890), art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i poz. 64), Rada Miasta Rawa Mazowiec-

ka uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, dla uczniów zamieszkałych poza obwoda-

mi tych szkół oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów: 

Nazwa kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzania kryteriów 

dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w 

szkole 
15 pkt 

dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie do-

kumentów będących w posiadaniu danej szkoły 

dziecko, które uczęszczało, w roku szkolnym po-

przedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest 

rekrutacja, do oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie do 

klasy pierwszej - kryterium dotyczy wyłącznie nabo-

ru do szkół podstawowych 

12 pkt 
dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie do-

kumentów będących w posiadaniu danej szkoły 

dziecko, którego samotny rodzic (opiekun prawny) 

pracuje lub studiuje w trybie stacjonarnym albo 

dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie praw-

ni) pracują lub studiują w trybie stacjonarnym 

10 pkt 

- dokument poświadczający zatrudnienie samotnego 

rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga rodziców 

(opiekunów prawnych): zaświadczenie z zakładu 

pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis 

do działalności gospodarczej lub poświadczenie 

rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, 

- dokument potwierdzający pobieranie nauki przez 

samotnego rodzica (opiekuna prawnego) albo obojga 

rodziców (opiekunów prawnych) w trybie stacjonar-

nym: zaświadczenie z uczelni zawierające informa-

cje o stacjonarnym systemie studiów 

dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz 

dziecko wychowujące się w rodzinie objętej nadzo-

rem kuratorskim 

8 pkt 
zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-

wychowawczej, orzeczenie sądu rodzinnego 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
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WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 lutego 2016 r.

Poz. 665



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 
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