
UCHWALA NR XXIII/IIS/2017 

RADY GMINY GZY 

z dnia 30 marca 2017r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkól podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59) uchwala się, co następuje: 

§ l. 
Ustala się kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Gzy wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi 
do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 
szkoły, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gzy. 

§ 3. 

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

podstawowa. 

szkoły podstawowej 

miejscowości leżącej gospodarczej, przypadku prac)' 

Załącznik nr l 
do Uchwały Nr XX1Il1115/20 17 
Rady Gminy Gzy 
z dnia 30 marca 2017r. 

KRYTERIA WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW-I DO 1:IMEN'r-AM[-N[EZBĘDNYMI DO 

POTWIERDZANIA TYCH KRYTERIÓW BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU 


REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SZKÓŁ PODSTA WOWYCH 

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GZY 


Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia spelnienia 

1. Rodzeństwo kandydata do 20 punktów Dane potwierdza Dyrektor na 
klasy pierwszej uczęszcza podstawie dokumentacj i 
już do danej szkoły będącej w posiadaniu danej 
podstawowej lub w tym jednostki. 
samym obwodzie co szkoła 

2. Dziecko uczęszczało do 4 punkty Dane potwierdza Dyrektor na 
oddziału przedszkolnego w podstawie dokumentacji 
danej szkole podstawowej będącej w posiadaniu danej 
lub w miejscowości jednostki. 
należącej do obwodu danej 

3. Dochód na osobę w rodzinie a) 10 punktów - w Oświadczenie rodzica/opiekuna 
dziecka. przypadku dochodu w prawnego o wysokości dochodu 

wysokości mniejszej lub na osobę w rodzinie, liczbie 
równej 100% kwoty, o osób w rodzinie oraz wysokości 
której mowa w art. 5, dochodu w rodzinie będącej 
ust. I ustawy podstawą obliczenia wysokości 
z dnia 28 listopada dochodu na jedną osobę w 
2003r. o świadczen iach rodzinie kandydata. 
rodzinnych (Dz. U. z 
20 16r., poz. 1518, 
ze.zm.) 
b) w przypadku 
dochodu w wysokości 
przekraczającej 100% 
kwoty, o której mowa 
w lit. a liczbę punktów 
obi icza się, dzieląc tę 
kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie 
dziecka. 

4. Rodzice/ opiekunowie 2 punkty- Dokument potwierdzający 
prawni świadczą pracę na w przypadku, gdy zatrudnienie od każdego 
podstawie umowy pracuje jeden rodzic; z rodziców lub opiekunów 
cywilnoprawnej, prowadzą 4 punkt y- prawnych, tj. zaświadczenie 
dzialalność gospodarczą lub w przypadku, gdy z zakładu pracy a w przypadku 
pracują we własnym pracuje dwoje rodziców samozatrudnienia aktualny 
gospodarstwie rolnym w wpis do działalności 

w 



szkoły podstawowej. 

prawnego . 

granicach obwodu szkoły 
podstawowej. Kryterium 
stosuje się również w 
stosunku do 
rodzica/opiekuna prawnego 
samotnie wychowującego 
dziecko. 

5. Bliscy krewni kandydata 
mieszkają w miejscowości 
należącej do obwodu danej 

6. Szkoła podstawowa jest na 
trasie dojazdu do miejsca 
pracy rodzica/opiekuna 

4 punkty 

2 punkty 

w gospodarstwie rolnym -
zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego. 

Oświadczenie rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

Zaświadczenie z zakładu pracy 
potwierdzające miejsce pracy. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr XXIII/I 15/20 17 Rady Gminy Gzy 

z dnia 30 marca 20 17r. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje 

się kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie. 
Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 59) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący. Ust. 3 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że organ prowadzący przyznaje 

każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich 

potwierdzenia. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne. 
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