
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr …… 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                              z dnia ………2015 

 

 
w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina 

Sochocin 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz 20 zf pkt 1  w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 i  art. 

20c ust. 6. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.),  Rada 

Gminy uchwala, co następuje:  

 

  

 § 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest  Gmina Sochocin, a także 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym 

kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 § 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego 

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

kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. maj. Henryka Sucharskiego w Sochocinie  –  8  

punktów; 

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do jednej z placówek wchodzących w skład Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie –  6 punktów; 

3) rodzice ( lub rodzic) kandydata pracują na terenie gminy Sochocin – 2 punkty; 

4) szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- 4 punkty. 

 § 3. 1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1--2 dokonuje dyrektor 

gimnazjum  na podstawie  dokumentacji szkolnej. 

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

uznaje się  zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy. 

 

 

 



  3. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o których mowa w § 2 pkt 4 dokonuje dyrektor 

gimnazjum na podstawie  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata. 

  § 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

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

Województwa  Mazowieckiego 

 
 

 

 

      Przewodniczący Rady 

       Stanisław Kwiatkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

   do projektu UCHWAŁY NR ……….. 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia ………….. 

 
 

w sprawie  określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy  gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin 

 
  

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez 

organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę 

kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  

 Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym  

publicznemu  gimnazjum przeprowadzenie rekrutacji na  rok szkolny 2016/2017. 

Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorem gimnazjum dla którego organem 

prowadzącym jest  Gmina Sochocin. Projekt uchwały był konsultowany na podstawie art. 5 

ust. 2 pkt 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały w sprawie  określenia 

kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej 

szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin 

 

 

 

  

 Wójt  

                                                                                                           Andrzej Romatowski 

Sporządził: 

Sprawdził pod 

względem 

merytorycznym 

data: 

podpis: 

data: 

podpis: 

 


