
projekt 

 

UCHWAŁA  NR  ……/17 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia ……………. 2017r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew, liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

 

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

(tj. Dz.U. 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz z art. 133 ust 2 – 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (D. U. 2017, poz. 59) Rada Miejska 

w Sochaczewie uchwala, co następuje:                         

  

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasto Sochaczew, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty 

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

Kandydat zamieszkujący poza obwodem 

szkoły na terenie Gminy Miasto 

Sochaczew  

32 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata 

Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole lub do 

przedszkola usytuowanego w obwodzie 

szkoły 

16 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata 

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Gminy Miasto Sochaczew, którego 

rodzeństwo uczęszcza już do danej 

szkoły podstawowej  

8 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata  

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Gminy Miasto Sochaczew, dla rodziców 

którego lokalizacja szkoły jest korzystna 

ze względu na miejsce pracy rodzica  

4 

Dokument poświadczający 

zatrudnienie (od każdego z 

rodziców) 

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Gminy Miasto Sochaczew, 

wychowywany przez jednego rodzica  2 

Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka  

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Gminy Miasto Sochaczew, wychowujący 

się w rodzinie wielodzietnej 

1 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew. 



§ 3. Traci moc Uchwała  Nr  XIII/125/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 

29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 


