
projekt 

 

UCHWAŁA  NR  …./……/18 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE 

z dnia …………….. 2018r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Miasto Sochaczew oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów 

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

 

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

(Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
1
 zgodnie z art. 29 ust. 2 oraz art. 133 ust. 2 – 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
2
 Rada 

Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje: 

  

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

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

niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

Kandydat zamieszkały na terenie Miasta 

Sochaczew, którego przynajmniej jeden 

z rodziców/prawnych opiekunów posiada 

aktualną Sochaczewską Kartę 

Mieszkańca. 

32 

Pisemne oświadczenie zawierające 

numer Sochaczewskiej Karty 

Mieszkańca. 

Kandydat i przynajmniej jeden z 

rodziców/prawnych opiekunów 

zamieszkuje na terenie Miasta 

Sochaczew. 

16 

Pisemne oświadczenie o 

zamieszkiwaniu na terenie Miasta 

Sochaczew 

Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w szkole lub do 

przedszkola usytuowanego w obwodzie 

szkoły 

8 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata 

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Miasta Sochaczew, którego rodzeństwo 

uczęszcza już do danej szkoły 

podstawowej 

4 

Pisemne oświadczenie rodziców 

lub opiekunów prawnych 

kandydata 

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Miasta Sochaczew, dla rodziców którego 

lokalizacja szkoły jest korzystna ze 

względu na miejsce pracy rodzica  

2 

Dokument poświadczający 

zatrudnienie (od każdego 

z rodziców) 

Kandydat niezamieszkujący na terenie 

Miasta 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 XXIV/263/17Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia z dnia 

24 marca 2017 r. 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. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 

r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669. 


