
Uchwała Nr XXXII/148/2017 

Rady Gminy Sadowne 

z dnia 10 lutego 2017 r. 

 

w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

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. 2016 r., poz. 446) oraz art. 133 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                  

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, ze zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

szkole – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe 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 mogą być przyjęci 

do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 

szkoła podstawowa 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. 

Traci moc 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 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowne. 

 

§ 5. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

  
   
 
 


