
Uchwała Nr XV/65/2015 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. tj. 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) http://bip.skepe.pl/?a=2570 - 

_edn2#_edn2Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzone przez Gminę 

Sadowne. 

§ 2. 

1. Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę 

Sadowne dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

1) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego 

gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal 

dysponuje wolnymi miejscami; 

2) w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria uwzględniające zapewnienie jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.: 

a) dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny w szkole 

w danym obwodzie – 20 pkt., 

b) w szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata -16 pkt., 

c) rodzice lub jeden z rodziców dziecka pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą na 

terenie Gminy Sadowne – 12 pkt., 



d) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców /opiekunów 

prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego w zapewnieniu należytej opieki – 8 pkt., 

e) liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów- 5pkt., 

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły są zaświadczenia lub oświadczenia rodziców. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

  
   



Uzasadnienie 
 
 

 Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła 

jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjów. Nowelizacja nazywana także „ustawą rekrutacyjną” nakłada na organ 

stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, które znajdą zastosowanie wówczas, gdy pozostaną wolne 

miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie, tj.: 

 

 1/ wielodzietność rodziny kandydata; 

 2/ niepełnosprawność kandydata; 

 3/ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 4/ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 5/ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 6/ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 7/ objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

 Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych 

i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół. 

Uchwała stanowi akt powszechnie obowiązujący na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Natomiast cechą wspólną wszystkich aktów prawa miejscowego jest to, że muszą być ogłaszane 

w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 


