UCHWAŁA NR XXIX.1 68.2017
RADY MiEJSKIEJ W UJEŻDZIE
z dnia
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lv spralvie określenia kryteriólv branych pod rrrvagę łl,postępowaniu reiirutacyjnynr do pierlvszych klas
publicznych szkół podstalvowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla lrandydatów zamieszkaĘch poza
obwodern dane.! szkoły oraz okreśienia dolrumentórv niezbędnych dc pofłvierdzenia §ch kryterió,ł

Na podstawie ań, l8 ust" 2 pkt 15 Ltstar,vy zdnia B rnarca 1990 r. o samorząclzie grrrinnym (Dz. U. z2016r.
poz.446, 1579 i 1948) oraz arŁ.204 Lrst.2 Lrstawy zdnia 14 grr-rdnia 2016 r. Przepisy wprowaclzające ustawę n,,-.
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i. poz. 59) Racla Nliejska w Ujezclzie iicilwala. co rlastępuje:

S ! n!, reć!r ęie nrclcnllirre l;-.,t^,.|ł t\ flr ż ż i^l. ,,,ąrtn(ni3 l1,1lrlltn1772 \\ nosleI]a.t/lnilr reklt,tt:cr inr n dn !<lrs
pierwszych pLrblicznych szl<ół podstawowyclr prowadzonych przez. Cminę Ujazd dla kandydatów zamieszkałych
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poza obwodern danej szl<oły:
1) kandydat posiada rodzeństwo w danej

szkole - 5 plrt:

2) l<andydat ltczęszczal do przedszliola/oddziałrr przedszltolnegc zna;du.jqcego się w cb.,vcdzie
rlą,rpi ..L,n!.

nŁt,
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3) rniejsce pracy rodzica znajdLrje się w obwodzie szkoły , 3
zł) rodzic

plii:

dziecka jest absolwentenr szlioły - 2 pkt:

5) dziecko zamięszkałe na terenie gminy - 2 pkt.

§2. DokLrrnentanri niezbędrrynri dcl potr.vierdzenia kr;ter-iow okreśiorlych w
rodziców/prawnego opiekuna.

§

1

są pisemne clświadczęrlia

§ 3. Wykonanie uchlvały powierza się Burrnistrzotvi Ujazdu.

§4" Traci lnoc Uc1-1\v3ła }Jr" Xi\,/.7].20l5 P.ad1. l.,iie.;si<is.;
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upływie i-l dni oci ogłoszel,iia w Dzien;riku Urzędowynr \Mojewództwa
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