
UCHWALA NR XXVI/128/2017 

RADY GMINY GZY 

z dnia 26 maja 2017r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/lIS/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.), art. 131 ust. 4, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
20 16r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 17r poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ l. 
W uchwale Nr XXIII/IIS/20l7 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4132) wprowadza 
się następującą zmianę: 
1/ w załączniku nr I do uchwały - Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gzy 
w pkt. 4 kol. 4 zdanie w brzmieniu: "Dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego 

z rodziców lub opiekunów prawnych, tj. zaświadczenie z zakładu pracy a w przypadku 

samozatrudnienia aktualny wpis do dzialalności gospodarczej, przypadku pracy 

w gospodarstwie rolnym - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego." zastępuje się 

zdaniem w brzmieniu: "Dokument potwierdzający zatrudnienie od każdego z rodziców lub 

opiekunów prawnych, tj. zaświadczenie z zakladu pracy, a w przypadku pracy w gospodarstwie 

rolnym - zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego." 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3. 
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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