
Projekt

z dnia  7 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2017 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 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 2016 r., 
poz. 446 i 1579), w związku z art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59)  uchwala się, 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:  

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 pkt. 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 pkt. 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 pkt. Pisemne oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

4. Kandydat posiada aktualne orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.

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

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

10 pkt. Pisemne oświadczenie 
rodzica (prawnego 
opiekuna).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3.  Traci moc uchwała nr XVIII/126/15 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 309).
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Z dniem 26 stycznia 2017 r. wszedł w życie rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Zgodnie z  art. 133 ust. 2, 3 i 6 ww. ustawy, kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I  po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteriom,
organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Kryteria, wartości punktowe poszczególnych kryteriów oraz rodzaje dokumentów składanych w celu
potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych określała dotychczas
uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XVIII/126/15 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 309).
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