
UCHWAŁA NR 18.IV.2019
RADY GMINY WIĄZOWNA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna, określenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z póżn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wiązowna, liczbę punktów za każde z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia:

Lp. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający 
spełnianie kryterium

Liczba 
punktów

1. Dziecko, które zamieszkuje na terenie Gminy 
Wiązowna

Oświadczenie rodziców 15

2. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni 
rozliczają  podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, zgodnie 
z miejscem zamieszkania

Oświadczenie o odprowadzaniu 
podatku dochodowego do Urzędu 
Skarbowego w Otwocku 
z deklarowanym miejscem 
zamieszkania w Gminie Wiązowna

6

3. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 
edukację w szkole

Oświadczenie rodzica 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.

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

Zgodnie z treścią art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 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.
W przedstawionej uchwale zostały określone 3 kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom tym przyznano określoną liczbę punków oraz określono dokumenty
niezbędne do ich potwierdzenia. Wskazane w uchwale kryteria są wynikiem uzgodnień przeprowadzonych
z dyrektorami szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiązowna.
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