
UCHWAŁA NR XIII/95/16
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów,   
prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2015r. 
poz. 1515 z późn.zm.) oraz art.20c ust. 4 i 6 w związku z art.20zf pkt 1 ustawy  z dnia 7 września 1991r. o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 z późn.zm.) ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria  rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z przyznaną liczbą punktów za kryteria 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

§ 2. § 2

1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) realizacja przez kandydata rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w  
przedszkolu/oddziale przedszkolnym znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły – 10pkt; 2 )kontynuacja 
nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w wybranej    szkole – 7pkt;

3) miejsce pracy  jednego z rodziców  /opiekunów prawnych kandydata jest położone w miejscowości,     w 
której  jest szkoła – 5pkt;

4) w obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców     w 
zapewnieniu mu należytej opieki – 3pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów , o których mowa  w ust. 1 są oświadczenia 
rodziców dołączone do wniosku o przyjęcie do szkoły.

§ 3. § 3

1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) realizacja przez kandydata  nauki w szkole podstawowej znajdującej się w obwodzie wybranej szkoły – 
10pkt;

2) kontynuacja nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w wybranym gimnazjum lub 
szkole podstawowej w  tej samej miejscowości  – 7pkt;

3) miejsce pracy  jednego z rodziców  /opiekunów prawnych kandydata jest położone w miejscowości,     w 
której  jest szkoła  – 5pkt;

4) wyniki dziecka wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów , o których mowa  w ust. 1 są oświadczenia 
rodziców dołączone do wniosku o przyjęcie do szkoły.

§ 4. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak
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