
UCHWALA Nr XXVIII182 12017 

RADY G MINY BABOSZEWO 

z dnia 28 marea 201 7 r. 

w sprawie okrdlenia kryteri6w obowi~ujllcych w post~powaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych szk61 podstawowych, dla kandydatow zamieszkuj1l:cych poza 
obwodem wybranej szkoty podstawowej, dis kt6rcj organem prowadz4cym jest Gmina 
Baboszewo or8Z dokumentow niczb~dnych do potwierdzenia ich spelnicnia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samoI74dzie gminnym (Dz. U. z 20 16, poz.446 z p6tn. zm) oraz art. 29 ust. 2 plet I i art. 
133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oswiatowe (Dz.V. z 20 17 r. poz.59) 
oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzajllce ustawlt - Prawo 
oswiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60) Rada Gminy Baboszewo uchwala. co nast~puj e: 

§ I 

Okresla si« kryteria obowi¥ujClce w post«powaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
szkaly podstawowej , dia kandydat6w zamieszkalych poza obwodem wybranej szkoly 

podstawowej , dla kt6rej organem prowadUlcym jest Gmina Baboszewo, a tald:.e dokumenty 
niezbf(dne do potwierdzenia tych kryteri6w oraz licz~ punkt6w przypisanych tym kryteriom 

w post~powaniu rekrutacyj nym. 

§2 

W postltpowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoly podstawowej , dla kt6rej 

organem prowadZ'lcym jest Gmina Baboszewo. bierze si~ pod uwaglt Itlcznie nastltPuj~ce 
kryteria, kt6rym przyznaje silt odpowiedni<lliczblt punkt6w: 

1) rodzeftstwo kandydata w roku szkolnym, na kt6ry prowadzona jest rekrutacja, b¢zie 

ucz~szczalo do tej szkoly - 3 punkty; 

2) wielodzietnos¢ rodziny kandydata - I punkt; 

3) kandydat obj~ty ksztalceniem specjalnym - 3 punkty; 

4) niepelnosprawnosc w rodzinie kandydata - 1 punkt. 

§3 

Dokumentami niezb~dnymi do potwierdzenia kryteri6w okreslonych w §2 pkt 1-4 54 

odpowiednio: 

I) potwierdzenia spelnienia kryterium 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 1 dokonuje dyrektor szkoly 

na podstawie dokumentacji szkoly. 



2) za potwierdzenie spelnienia przez kandydata kryteriwn, 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 2 uznaje 
sict oswiadczenie rodzica 0 wielodzietnosci rodziny w kt6rej wychowuje sict kandydat, 

3) za potwierdzenie spelnienia przez kandydata kryteriwn, 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 3 uwaia 
sict orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane przez zesp61 orzekajl;Jcy 
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjali stycznej , 

4) za potwierdzenie spetnienia przez kandydata kryterium, 0 kt6rym mowa w § 2 pkt 4 uwaZa 

sict orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 
r6wnowawe w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepemosprawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz.2046). 

§4 

Wykonanie uchwaly powierza sict W6jtowi Gminy Baboszewo 

§S 

Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz¢owym 

Wojew6dztwa Mazowieckiego. 
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Uzasadnicnie 
do Uchwaly Dr XXVIJI182 12017 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 28 marea 2017 r. 

Zgodnie z art. J 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe kandydaci 
zarnieszkali poza obwodem publiczDej szkoly podstawowej mog~ bye przyj~i do kJasy I po 
przeprowadzeniu postcrpowania rekrutacyjnego, jezeli dana publiczna szkola podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscarni . W postcrpowaniu rekrutacyjnym s~ brane pod uwagcr 
kryteria okrdlone przez organ prowadUJcy, z uwzglcrdnieniem zapewnieniajak najpelniejszej 
realizacj i potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb spolecznych, oraz moze bye 

brane pod uwagcr kryterium dochodu na oso~ w rodzinie kandydata. 0 kt6rym mowa w art. 
131 ust. 5. Kryteriom, 0 kt6rych mowa wy:zej, organ prowadZllcy przyznaje okreslon~ licz~ 

punkt6w oraz okresla dokumenty niez~dne do ich potwierdzenia. W zwi¢u z powyz.szym 
zasadne jest podjC(Cie przedmiotowej uchwaJy. 


