
UCHWAŁA NR XXXI.284.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Halinów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI.140.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 stycznia 2016 r. 
w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów , dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Halinów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

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

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXI.284.2017 

Rady Miejskiej w Halinowie 

z dnia 30 marca 2017 roku 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne 

do ich potwierdzenia. 

L.p. Kryterium Liczba punktów Dokumenty 

potwierdzające 

kryterium 

1. Zamieszkanie na terenie 

Gminy 

20 PIT 

2. Mniejsza odległość od 

miejsca zamieszkania do 

danej szkoły niż od szkoły 

obwodowej 

8 x 

3. Dziecko odbywało roczne 

przygotowanie przedszkolne 

w danej szkole 

5 x 

4. Rodzeństwo uczęszczające  

do danej szkoły 

3 x 

5. Rodzic pracujący na terenie 

Gminy Halinów 

2 Zaświadczenie z pracy, 

zgłoszenie do ZUS 

 

 

  



Uzasadnienie

W związku z tym, że kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
kryteria określone przez radę gmin Zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, 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. Takim kryteriom rada gminy przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
potwierdza się oświadczeniem.




