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UCHWAŁA NR XXIX/267/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz
określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane
w publicznej placówce oświatowo - wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”
w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59), art. 1 pkt. 1 i art. 369 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) Rada Miejska w Kozienicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej
placówki oświatowo wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” prowadzonej przez
Gminę Kozienice:
1) Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny zamieszkuje w Gminie Kozienice i rozlicza podatek dochodowy
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach - 5 pkt
2) Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt
3) Dziecko, które w ostatnich dwóch latach było uczestnikiem zajęć stałych organizowanych w OPP„OJ” 5 pkt
4) Dziecko, które w poprzednim roku szkolnym brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostało się
na żadne zajęcia - 5 pkt
§ 2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów o których mowa w § 1 jest oświadczenie rodzica
(opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem
§ 3. Traci moc uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych
dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach
Mariusz Prawda

