
Uchwała Nr ….......                                                                                                                                

Rady Gminy Nadarzyn                                                                                                                     

z dnia ….................... r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 

do pierwszej klasy szkoły podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Nadarzyn 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.              

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 20zf pkt 1 w związku                        

z  art. 20 e ust. 3 i 4   art. 20c ust.  6 ustawy o systemie oświaty (t.j Dz. U. z 2016 r. poz.1943 

ze zm .), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Rekrutacja do szkół dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły                  

i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

§ 2. 

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 

podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, a także dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

1.Przez szkołę, o której mowa w niniejszej uchwale, należy rozumieć: 

1) Szkołę Podstawową im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, 

2) Szkołę Podstawową im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, 

3) Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, 

4) Szkołę Podstawową w Młochowie, 

5) Szkołę Podstawową w Ruścu. 

§3. 

W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  szkoły podstawowej dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn, bierze się pod uwagę łącznie następujące 

kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów; 

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 

uczęszcza do tej szkoły – 10 pkt; 
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2) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność w rodzinie kandydata            

– 5 pkt;  

3) rodzic samotnie wychowujący dziecko – 5 pkt; 

4) miejsce pracy rodzica kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej ,                     

do której składany jest wniosek – 5 pkt. 

5) dziecko z rodziny zastępczej – 5 pkt; 

6) dziecko pracownika szkoły – 5 pkt. 

§ 4. 

1.Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 1 i 6 dokonuje dyrektor 

szkoły na podstawie dokumentacji szkoły. 

2.Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2 uznaje 

się oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat. 

3.Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uważa 

się oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka. 

4.Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uznaje 

się zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia – 

aktualny wpis do ewidencji działalności ewidencji gospodarczej. 

5. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 5 uznaje 

się dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia                  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2016 r.                   

poz. 575 ze zm.) 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

      § 6. 

1. Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

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

Województwa Mazowieckiego. 


