
UCHWALA NR 821XI1I2016 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 21 stycznia 2016 roku 

w sprawie 	 okreslenia kryteri6w w post~powaniu rekrutacyjnym dla kandydat6w do 
klas pierwszych publicznych szk61 podstawowych gimnazjum 
prowadzonych przez Gmin~ Nowe Miasto, zamieszkalych poza obwodami 
tych szk61. 

Na podstawie art. 20e ust. 3-4 i ust. 7, art. 20 zf ustawy z dnia 7 wrzesnia 

1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z poin. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 

Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co nast€(puje: 

§1 
1. 	 Okresla si€( kryteria w post€(powaniu rekrutacyjnym dla kandydatow do klas pierwszych 

publicznych szkol podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gmin€( Nowe Miasto, 

zamieszkalych poza obwodami tych szkol wraz z przyznan~ im liczb~ punktow oraz wykaz 

dokumentow wymaganych do potwierdzenia spelniania kryteriow przez kandydata. 

2. Post€(powanie rekrutacyjne, 	0 ktorym mowa w ust. 1, przeprowadza si€( w przypadku 

dysponowania przez szkol€( wolnymi miejscami. 

§2 
1. 	 Okresla si€( nast€(puj~ce kryteria wraz z liczb~ punktow w post€(powaniu rekrutacyjnym do 

klasy pierwszej szkoly podstawowej dla kandydatow zamieszkalych poza obwodem 

szkoly: 

1) 	 rodzenstwo kandydata realizuje obowi~ek szkolny w szkolelzespole szkol w roku 

szkolnym, ktorego dotyczy post€(powanie rekrutacyjne - 8 pkt 
2) kandydat UCz€(szczal do przedszkolaloddzialu przedszkolnego na terenie Gminy 

Nowe Miasto - 6 pkt 
3) miejsce pracy rodzicow/opiekunow prawnych znajduje SI€( na terenie Gminy 

Nowe Miasto - 4 pkt 
4) w obwodzie szkoly zamieszkuj~ krewni kandydata (babcia, dziadek) wspieraj~cy 

rodzicow/opiekunow prawnych w zapewnieniu mu nalezytej opieki - 2 pkt. 
2. Dokumentami niezb€(dnymi do potwierdzenia kryteriow wskazanych w ust. 1 s~: 

1) 	 w zakresie §2 ust. 1 pkt 1 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkolylzespolu 

szkol kontynuacji nauki przez rodzenstwo kandydata w roku szkolnym, ktorego 

dotyczy post€(powanie rekrutacyjne; 

2) 	 w zakresie §2 ust. 1 pkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora 

przedszkolalszkoly podstawowej UCz€(szczania kandydata do przedszkolaloddzialu 

przedszkolnego znajduj~cego si€( na terenie Gminy Nowe Miasto; 

3) 	 w zakresie §2 ust. 1 pkt 3 - oswiadczenie rodzicow/opiekunow prawnych 0 ich 

mleJscu pracy; 



4) 	 w zakresie §2 ust. 1 pkt 4 - oswiadczenie rodzic6w/opiekun6w prawnych 0 miejscu 

zamieszkania krewnych kandydata (babcia, dziadek). 

§3 
1. 	 Okresla sit( nastt(puj~ce kryteria wraz z liczb~ punkt6w w postt(powaniu rekrutacyjnym do 

klasy pierwszej gimnazjum dla kandydat6w zamieszkalych poza obwodem gimnazjum: 

1) \Vynik sprawdzianu po VI klasie szkoly podstawowej 

a) w czt(sci 1- wynik przedstawiony w procentach mnozy sit( przez wsp6lczyrmik 0,1 

(maksymalnie 10 pkt) 
b) w czt(sci II - wynik przedstawiony w procentach mnozy sit( przez wsp6lczynnik 0,1 

(maksymalnie 10 pkt); 
2) oceny uzyskane przez kandydata na swiadectwie ukonczenia szkoly podstawowej: 

a) oceny z 5 obowi¥kowych zajt(c edukacyjnych: jt(zyka polskiego, matematyki, 

przyrody, historii i spoleczenstwa, jt(zyka obcego nowozytnego 

- ocena celuj~ca - 5 pkt 
- ocena bardzo dobra - 4 pkt 

- ocena dobra - 3 pkt 
b) ocena z zachowania, liczba punkt6w obliczana wg zasady: 


- wzorowa - 5 pkt 


- bardzo dobra - 4 pkt 


- dobra - 3 pkt 

3) 	 swiadectwo ukonczenia szkoly podstawowej z wyr6znieniem - 5 pkt 

2. 	Dokumentami niezbydnymi do potwierdzenia kryteri6w wskazanych w ust. 1 s~: 

1) w zakresie §3 ust. 1 pkt 1 - kopia zaswiadczenia 0 szczeg6lowych wynikach 

sprawdzianu; 

2) w zakresie §3 ust. 1 pkt 2-3 - kopia swiadectwa ukonczenia szkoly podstawowej; 

§4 
Wykonanie uchwaly powierza sit( W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§5 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dziermiku Urzydowym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

~EWODN1CZt\Cy 
(k?~ 

Alarek Caliriski 



UZASADNIENIE 

do Uchwaly Nr 821XI1I2016 Rady Gminy Nowe Miasto 


z dnia 21 stycznia 2016 roku 


Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku 0 zmianie ustawy 0 systemie oswiaty 
oraz niekt6rych innych ustaw zostaly wprowadzone nowe zasady rekrutacji do klasy 

pierwszej szkoly podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum dla kandydat6w zamieszkalych 

poza obwodem szkoly podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 
wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z p6in. zm.) do klasy 

pierwszej szkoly podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoly podstawowej lub publicznego gimnazjum mog,!- bye przyjyci po 

przeprowadzeniu postypowania rekrutacyjnego, jezeli dana publiczna szkola podstawowa lub 

dane publiczne gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 
Wskazane w uchwale kryteria maj,!- zaspokoie potrzeby dziecka i jego rodziny oraz 

uwzglydniaj,!- lokalne potrzeby spoleczne. 

Kryteria skonsuItowano z dyrektorami szk6t 

Maj,!-c na uwadze powyzsze, podjycie uchwaly uWaZa siy za zasadne. 

~EWODNICZ1CY 
Cb~ny 

Marek Cal;fiski 


