UCHWAŁA Nr OS.XXVIII.0007.257.2017
Rady Gminy Dębe Wielkie
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych w szkołach podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
podstawowej:
1) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim, według miejsca
zamieszkania na terenie gminy Dębe Wielkie – 10 pkt;
2) w szkole, do której aplikuje kandydat, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo
kandydata - 8 pkt;
3) kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od szkoły – 6 pkt;
4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 4 pkt;
5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 2 pkt;

§ 2.
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu
skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
lub poniesionej straty lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną
skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
3) na podstawie dokumentacji szkolnej;
4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
5) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębe Wielkie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Siwik

UZASADNIENIE

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 50) wprowadziła
nowe zasady przyjęć do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych poza
obwodem szkoły.
W myśl art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, kandydaci zamieszkali poza obwodem
szkoły podstawowej mogą być przyjęci do kasy pierwszej szkoły podstawowej, po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Uchwała określa pięć kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określa dokumenty
niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok
szkolny 2017/2018 do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

