
Projekt 

UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………….2017 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 

 

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

z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  oraz art.  133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 60), Rada Miasta Milanówka   

u c h w a l a, co następuje:  

§ 1. 

Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Milanówek do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 

szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych kryteriów: 
 
 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

Rodzaj dokumentu 

potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. 

 

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny   

w tej samej placówce. 
3 

Dane potwierdza Dyrektor 

placówki na podstawie 

posiadanej dokumentacji 

2. 

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  5   

 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

§ 3. 

Traci moc uchwała nr 111/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 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. 

§ 4. 

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

Województwa Mazowieckiego.  

   

        Przewodnicząca 

        Rady Miasta Milanówka 

 

                  mgr Małgorzata Trębińska 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Z dniem 26 stycznia 2017 r. zostały uchylone: art. 20e oraz 20zf ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), które stanowiły podstawę prawną 

do wydania obowiązującej dotychczas uchwały, regulującej kryteria brane pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 

szkoły. Ponadto  od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadza się naboru do klas I gimnazjów. 

Dlatego zachodzi konieczność dostosowania przepisów miejscowych do zachodzących zmian 

ustrojowych. 

Na dzień dzisiejszy podstawę prawną do wydania takiej uchwały stanowi art. 133 ust. 1-3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).   

W niniejszej uchwale w odniesieniu  do poprzedniej proponuje się wykreślić kryteria naboru 

do klas pierwszych gimnazjów oraz zmienić kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej w taki sposób, aby pierwszeństwo przyjęcia miało dziecko, którego rodzeństwo 

uczęszcza do tej samej szkoły oraz dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują  

w obwodzie danej szkoły. Ponadto proponuje się wykreślić drugie kryterium „Rodzic/prawny 

opiekun kandydata jest pracownikiem jednostki oświatowej, podległej Gminie Milanówek.”, 

ponieważ wykonywany zawód rodzica nie powinien mieć wpływu na przyjęcie kandydata do 

szkoły. W następstwie proponowanych zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

szkół podstawowych dla kandydatów mieszkających poza obwodem danej szkoły będą brane pod 

uwagę dwa kryteria, w których łączna, maksymalna liczba wynosić będzie 5 punktów. 

Kryteria skonsultowano z dyrektorami publicznych szkół w Milanówku. 

 


