
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……………..  
RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia …………..2015 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych  
i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2015r. poz. 1515) w związku art. 20e,  ust. 3, ust. 4, art. 20zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  
z późn. zm.) z  Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 
 

§1 

Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Milanówek do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół  wraz z liczbą punktów oraz dokumentami 
niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów (odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 
do niniejszej uchwały: 

1) Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Milanówek 
jest organem prowadzącym: 

Lp. Kryterium Warto ść 
kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzający 

spełnianie kryterium 
1. 
 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny  w tej samej placówce. 

2 Dane potwierdza 
Dyrektor placówki na 
podstawie posiadanej 

dokumentacji  
2. Rodzic/prawny opiekun kandydata jest 

pracownikiem jednostki oświatowej, 
podległej Gminie Milanówek. 

1 Zaświadczenie z miejsca 
pracy (z ostatniego 

miesiąca) 
3. Miejsce pracy jednego z rodziców 

/prawnych opiekunów kandydata znajduje 
się na terenie obwodu wybranej szkoły 
podstawowej. 

2 Zaświadczenie z miejsca 
pracy (z ostatniego 

miesiąca) 

Łączna maksymalna liczba punktów wynosi : 5 pkt 

 

2) Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest 
organem prowadzącym: 



Łączna maksymalna liczba punktów wynosi : 14 pkt 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§3 

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

 

      Przewodnicząca 
        Rady Miasta Milanówka 
 
                 mgr Małgorzata Trębińska 

Lp. Kryterium Warto ść 
kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzający 

spełnianie kryterium 
1. 
 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek 
szkolny  w tej samej placówce. 

2 Dane potwierdza Dyrektor 
placówki  na podstawie 

posiadanej dokumentacji  
2. Rodzic/prawny opiekun kandydata jest 

pracownikiem jednostki oświatowej, 
podległej Gminie Milanówek. 

1 Zaświadczenie z miejsca 
pracy (z ostatniego 

miesiąca) 

3. Miejsce pracy jednego z rodziców 
/prawnych opiekunów kandydata znajduje 
się na terenie obwodu wybranego 
gimnazjum. 

2 Zaświadczenie z miejsca 
pracy (z ostatniego 

miesiąca) 

4. Wyniki nauczania- średnia arytmetyczna 
ocen za I półrocze w klasie VI: 
średnia ocen 5,00 i powyżej – 4 pkt, 
średnia ocen 4,00-4,99 – 3 pkt, 
średnia ocen 3,00-3,99 – 2 pkt, 
średnia ocen poniżej 3,00 – 1 pkt 

1-4 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej 

5. Ocena z zachowania ocen za I półrocze w 
klasie VI: 
wzorowa – 2 pkt, 
bardzo dobra  – 2 pkt, 
dobra – 1 pkt, 
poprawna – 1 pkt, 
nieodpowiednia -0 pkt, 
naganna – 0 pkt. 

0-2 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej 

6. Wysokie miejsca w konkursach wiedzy, 
artystycznych i zawodach sportowych  
w klasach IV-VI szkoły podstawowej: 
ogólnopolskich – 3 pkt, 
wojewódzkich – 2 pkt, 
powiatowych - 1 pkt 
(w przypadku udziału w kilku konkursach 
uznaje się ten konkurs, który daje 
największą liczbę punktów) 

1-3 Kserokopie dyplomów lub 
zaświadczeń 



UZASADNIENIE 

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, które określa ustawa 

o systemie oświaty. Nowelizacja tej ustawy wprowadzając jednolite zasady, nałożyła  również 

na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek ustalenia kryteriów 

rekrutacyjnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.  

Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych 

szkół. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. 

Wobec powyższego przedstawiony projekt uchwały jest zasadny. 

 


