
UCHWAŁA NR 487/2017
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki

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.), w związku z art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 59), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Grodzisk Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

Lp. Kryterium Wartość 
kryterium 

w punktach

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego spełnianie 

kryterium

1. Zamieszkanie kandydata na terenie gminy
Grodzisk Mazowiecki

32 Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna kandydata

2. Kandydat realizował edukację przedszkolną 
w oddziale przedszkolnym w szkole/w punkcie 
przedszkolnym funkcjonującym przy szkole/w 
przedszkolu wchodzącym w skład zespołu 
szkolno-przedszkolnego, do której/którego 
składany jest wniosek

16 Oświadczenie rodzica/prawnego
opiekuna

3. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny/roczne przygotowanie przedszkolne 
w szkole podstawowej/ oddziale przedszkolnym 
przy szkole podstawowej/punkcie przedszkolnym 
przy szkole podstawowej

8 Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna

4 Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie 
mieszkają w gminie Grodzisk Mazowiecki 
i rozliczają podatek dochodowy od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 
Mazowieckim

4 Oświadczenia o rozliczaniu
podatku dochodowego od osób

fizycznych w Urzędzie
Skarbowym w Grodzisku

Mazowieckim ze wskazaniem
miejsca zamieszkania na terenie

gminy Grodzisk Mazowiecki
5 Wielodzietność rodziny kandydata 1 Oświadczenie rodzica/ opiekuna

prawnego o wielodzietności rodziny 
kandydata

6 Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

1 Kopia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.

7 Samotne wychowywania kandydata w rodzinie 1 Kopia prawomocnego wyroku
sądu rodzinnego orzekającego
rozwód lub separacje lub kopia
aktu zgonu oraz oświadczenie o
samotnym wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego

rodzicem.
8 Kandydat objęty pieczą zastępczą 1 Kopia dokumentu

poświadczającego objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
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9 W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający
rodziców / prawnych opiekunów w zapewnieniu 
mu należytej opieki

1 Oświadczenie rodzica/ prawnego
opiekuna o miejscu zamieszkania

krewnych kandydata

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 297/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Grodzisku Mazowieckim.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkola
i szkoły podstawowe ma obowiązek określić terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, kryteria
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne
kryteria, w terminie do dnia 15 kwietnia 2017 roku.

Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowiący dotychczasową podstawę
prawną do podjęcia uchwał w tej sprawie został uchylony i zastąpiony rozdziałem 6 w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Uchwała Nr 297/2016 z dnia 27 stycznia
2016 r. Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę
Grodzisku Mazowieckim.

Ponadto, z uwagi na to, że od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie już naboru do klas pierwszych
gimnazjów – z powodu ich wygaszenia – należy dostosować treść uchwały do obowiązujących przepisów
prawa.

W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim uchwały
w tej sprawie.

Projekt uchwały skierowany został do konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do projektu.
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