
UCHWAŁA NR XVIII/126/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  i publicznych gimnazjów na terenie 
Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515), art. 20zf pkt 1 oraz art. 20e ust. 3 i  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z późn. zm.1) – Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych 
w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w 
celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
gimnazjów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

1] Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 
70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 
458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 
991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 
979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015 r. 
poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607,1629 i 1640.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/15

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w celu 
potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych.

L.p. Kryteria rekrutacyjne Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów

1. Kandydat realizował edukację przedszkolną w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej /punkcie 
przedszkolnym  w szkole,  o przyjęcie do której składany 
jest wniosek.

20 Pisemne oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna).

2. Rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej /punkcie przedszkolnym lub w szkole,  o 
przyjęcie do której składany jest wniosek.

20 Pisemne oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna).

3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata pracuje/wykonuje 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzi 
gospodarstwo rolne/prowadzi pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym  w 
miejscowości znajdującej się w obwodzie szkoły.

10 Pisemne oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna).

4. Kandydat posiada aktualne orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

20 Oryginał/poświadczona za 
zgodność  z oryginałem 
kopia orzeczenia  o  
potrzebie kształcenia  
specjalnego.

5. Rodzic (prawny opiekun) kandydata samotnie go  
wychowuje.

10 Pisemne oświadczenie rodzica 
(prawnego opiekuna).

Id: 8D288614-80F4-4816-B3CF-866B955115C2. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/15

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w celu 
potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
gimnazjów.

L.p. Kryteria rekrutacyjne Liczba 
punktów

Dokumenty 
potwierdzające 

spełnianie kryteriów
1. Uzyskany przez kandydata wynik sprawdzianu po 

szkole podstawowej  w przeliczeniu na punkty (wynik 
przedstawiony w procentach z części pierwszej 
sprawdzianu i wynik przedstawiony w procentach z 
części drugiej sprawdzianu mnoży  się przez 0,2) z 
zastrzezeniem L.p. 1a.

maksymalnie
40

Zaświadczenie                        
o wynikach 
sprawdzianu.

1a. W przypadku kandydata zwolnionego z obowiazku 
przystąpienia do sprawdzianu zewnętrznego, przelicza 
się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki 
oraz języka obcego  wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za 
uzyskanie oceny:
-  z języka polskiego i matematyki:
1) celujący - 20 pkt.,
2) bardzo dobry - 16 pkt.,
3) dobry- 12  pkt.,
4) dostateczny  - 8  pkt.,
5) dopuszczający - 2 pkt.,
(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z 
tych zajęc edukacyjnych dzieli się przez 2);
- z języka obcego obowiązkowego:
1) celujący - 20 pkt.,
2) bardzo dobry - 16 pkt.,
3) dobry- 12  pkt.,
4) dostateczny  - 8  pkt.,
5) dopuszczający - 2 pkt.

maksymalnie
40

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej

2. Uzyskanie przez kandydata świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej  z wyróżnieniem. 5

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej.

3. Uzyskane przez kandydata oceny z  przedmiotów 
(języka polskiego, języka obcego  obowiązkowego, 
matematyki, historii, przyrody):
1) celujący - 20 pkt.,
2) bardzo dobry - 16 pkt.,
3) dobry- 12  pkt.,
4) dostateczny  - 8  pkt.,
5) dopuszczający - 2 pkt.,
(liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z 
każdego przedmiotu dzieli się przez 5).

maksymalnie
20

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej.

4. Uzyskana przez kandydata ocena zachowania: Świadectwo 
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1) wzorowe - 20 pkt.,
2) bardzo dobre - 16 pkt.,
3) dobre- 12  pkt.,
4) poprawne - 8  pkt.,

maksymalnie
20

ukończenia szkoły 
podstawowej.

5. Inne osiągnięcia edukacyjne kandydata.
1) Uzyskanie w zawodach wiedzy ( konkurs o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowany przez kuratora oświaty 
na podstawie porozumień):
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursy tematycznego i 
interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty  konkursy tematycznego i 
interdyscyplinarnego – 5 punktów.
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy ( konkurs o zasięgu 
wojewódzkim organizowany przez kuratora oświaty):
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu 
tematycznego lub interdyscyplinarnego –   5 pkt punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego –5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego –3 punkty
3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy 
innych niż wymienione w pkt 1-2,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez 
kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym  –  4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt
Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 
w zawodach wiedzy, artystycznych i  sportowych, o 
których mowa w pkt. 1-3,  wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 
wynosi 13 punktów.

maksymalnie
13

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej.

6. Kandydat posiada aktualne orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego.

20

Oryginał/poświadczo
na za zgodność z 
orygin. kopia 
orzeczenia o  
potrzebie kształcenia  
specjalnego.

7. Kandydat realizował  indywidualny program lub tok 
nauki. 10

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej.

8. Kandydat legitymuje się osiągnięciami w zakresie 
aktywności społecznej, w tym w pracy na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie  wolontariatu.

2
Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej.

Id: 8D288614-80F4-4816-B3CF-866B955115C2. Podpisany Strona 2




