Uchwała Nr XV/114/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i gimnazjum oraz określenia
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

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, z późn. zm.), w związku z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art.
20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156
z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwala, co następuje:
§ 1.Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych , dla których
organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

Kryterium
W szkole obowiązek szkolny
spełnia rodzeństwo kandydata

Liczba punktów

10 pkt.

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów
Zaświadczenie ze szkoły

1.

2.

3.

4.

Miejsce pracy co najmniej
jednego z rodziców znajduje się
w obwodzie danej szkoły
podstawowej
Kandydat, który jest
wychowywany w rodzinie
niepełnej
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni (babcia, dziadek)
wspierający rodziców
(opiekunów prawnych) w
zapewnieniu mu należytej opieki

5 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu lub oświadczenie
rodzica

5 pkt

Oświadczenie rodzica/
opiekuna

4 pkt

Oświadczenie rodziców
o miejscu zamieszkania
krewnych

§ 2.Określa się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej gimnazjum , dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznego gimnazjum wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp.

1.

Kryterium
Wynik sprawdzianu
w klasie szóstej szkoły
podstawowej

Liczba punktów
40 pkt – maksymalna
liczba punktów do
uzyskania (w przypadku
przeliczania na punkty
wyników sprawdzianu
przyjmuje się, że wynik
przedstawiony w
procentach z części
pierwszych i wynik
przedstawiony w
procentach z części
drugiej sprawdzianu
mnoży się przez 0,2)

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
z wyróżnieniem
2.
5 pkt

3.

4.

5.

Wyniki zachowania
uzyskane przez
kandydata w szkole
podstawowej

Rodzeństwo kandydata
spełnia obowiązek
szkolny we wskazanym
gimnazjum lub szkole
podstawowej
W obwodzie szkoły
zamieszkują krewni
(babcia, dziadek)
wspierający rodziców

6 pkt

5 pkt

4 pkt

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryteriów
Potwierdzona przez dyrektora
szkoły podstawowej kopia
zaświadczenia OKE
o wynikach sprawdzianu po
szóstej klasie szkoły
podstawowej.

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej :
dokument może być składany
: w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez dyrektora
szkoły, którą kandydat
ukończył.
Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej :
dokument może być składany
: w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez dyrektora
szkoły, którą kandydat
ukończył.

Zaświadczenie ze szkoły

Oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego

6.

7.

(opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu
należytej opieki
Kandydat uczęszczał
w poprzednim roku
szkolnym do szkoły
podstawowej na terenie
gminy Dąbrówka
Miejsce pracy co
najmniej jednego z
rodziców znajduje się w
obwodzie danej szkoły
podstawowej

5 pkt

Oświadczenie rodzica/
opiekuna prawnego

5 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o
zatrudnieniu lub oświadczenie
rodzica

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

UZASADNIENIE
do uchwały nr
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia……………..
W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
pierwszej klasy szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dąbrówka.
Zgodnie z art. 20e ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t. j. Dz.U.
z 2015r. poz. 2156 z póź. zm.), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa
i dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postepowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz art.
20zf powyższej ustawy organem właściwym do określenia tych kryteriów, liczby punktów za
kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia jest rada gminy.
Projekt uchwały był konsultowany z dyrektorami publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.

