
UCHWAŁA NR XX/115/2016
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zakrzew dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r., 
poz. 1515 z późn.zm.)  oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.) Rada Gminy w Zakrzewie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i kryteria rekrutacji dzieci do szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Zakrzew.

§ 2. Do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum przyjmuje się  z urzędu kandydatów 
zamieszkałych w obwodach tych szkół.

§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzew, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szół:

1) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Zakrzew - 10 pkt,

2) kandydat uczęszczał do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt,

3) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole - 3 pkt.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów, o których mowa w ust.1, rodzice kandydata zobowiązani są złożyć 
następujące dokumenty:

1) oświadczenie o zamieszkaniu lub zaświadczenie o zameldowaniu kandydata na terenie Gminy Zakrzew dla 
potwierdzenia kryterium o którym mowa w §3 ust.1 pk 1.

2) oświadczenia dla potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §3 ust. 1 pkt  2 i 3.

§ 4. 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Zakrzew, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tej szkoły:

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole - 5 pkt,

2) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej w Gminie Zakrzew  - 5 pkt,

3) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej rodziców 
(opiekunów prawnych) kandydata - 3pkt.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 rodzice kandydata zobowiązani są złożyć 
następujące dokumenty:

1) oświadczenia dla potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §4 ust.1 pkt 1 i 2,

2) zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Stępień
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