
UCHWAŁA NR XV/93/2016
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów wraz z liczbą punktów 

przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów

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

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

1) kandydat realizował roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale 
przedszkolnym znajdującym się w obwodzie wybranej szkoły - 10 punktów,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły do której składany jest wniosek - 10 punktów,

3) kandydat zamieszkuje na terenie gminy Stanisławów - 5 punktów.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 są oświadczenia rodziców 
(opiekunów prawnych) kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Uzasadnienie
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkali
w obwodzie tej szkoły. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami wówczas mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza odwodem szkolnym, w tym
zamieszkali na terenie innej gminy. Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego. Powyższa uchwała określa kryteria jakie będą stosowane w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Id: 22EE7238-5B54-4D03-A1F6-18CDE734475A. Podpisany Strona 1




