
 

 

UCHWAŁA NR XLI/366/2017 

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły 

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, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-

wadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60) i art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym jest Gmina - 

Miasto Tomaszów Mazowiecki. 

§ 2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, 

przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się następujące kryte-

ria: 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do po-

twierdzenia kryterium 

1. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku 

szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podsta-

wowej 

15 Oświadczenie rodziców 

2. Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 10 Do wglądu kopia umowy o pracę 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 

5 Oświadczenie rodziców 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/224/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 

2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki dla kandyda-

tów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2016 r. 

poz. 455). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 marca 2017 r.

Poz. 1349



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

twa Łódzkiego.         

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Tomaszowa Mazowieckiego 

 

 

Krzysztof Kuchta 
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