UCHWAŁA Nr XVI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód,
prowadzonych przez Gminę Karczew oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.1) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 ) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew, wraz z
odpowiadającą im liczbą punktów:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki – 1 pkt;
2) odległość zamieszkania kandydata od placówki – 2 pkt;
3) niematerialna sytuacja rodzinna kandydata – 2 pkt.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia
określonych w §1:
1) oświadczenie rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do
sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie rodziców o odległości miejsca zamieszkania kandydata od
sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) oświadczenie o niematerialnej sytuacji rodzinnej kandydata sporządzone,
stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 3. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Karczew wraz z
odpowiadającą im liczbą punktów:
1) rodzeństwo kandydata w placówce – 1 pkt;
2) odległość zamieszkania kandydata od placówki – 2 pkt;
3) niematerialna sytuacja rodzinna kandydata – 2 pkt.
§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów
określonych w §3:
1) oświadczenie rodziców o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do placówki,
sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania kandydata od placówki, sporządzone wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) oświadczenie o niematerialnej sytuacji rodzinnej kandydata, sporządzone wg wzoru
stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf ustawy o systemie oświaty. Organ Prowadzący
określa kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i
gimnazjów, posiadających obwód wraz z odpowiadającą im liczbą punktów. Kryteria te
stosuje się po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, dla pozostałych
chętnych uczniów na wolne miejsca w placówce.

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do UCHWAŁY Nr XVI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 lutego 2016 r.

Karczew, dnia…........................
………………………………….
(imię i nazwisko matki kandydata)

………………………………….
(imię i nazwisko ojca kandydata)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie

o uczęszczaniu do Szkoły Podstawowej …………………………………………. rodzeństwa
kandydata.
Oświadczam/y, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko) ……………………………..……
urodzonego………………………………………………………………………………………
1) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) ……………………………....................................
2) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)…………………………….....................................
3) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)…………………………….....................................
4) ………………………………………………………………………………………………..
uczęszcza do Szkoły Podstawowej …………………………......................................................
Jestem/Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
(podpis matki kandydata)
…………………………………
(podpis ojca kandydata)

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do UCHWAŁY Nr XVI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 lutego 2016 r.

Karczew, dnia…........................
………………………………….
(imię i nazwisko matki kandydata)

………………………………….
(imię i nazwisko ojca kandydata)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o odległości miejsca zamieszkania kandydata
Oświadczam/y, że wraz z moim dzieckiem ………………………………………….
ur……………………… zamieszkuję/zamieszkujemy* pod wskazanym poniżej adresem:
ulica……………………………………………..

nr

domu………

nr

lokalu………

miejscowość…………………………………… kod pocztowy………………………………..
województwo………………………………
Jestem/Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
(podpis matki kandydata)
…………………………………
(podpis ojca kandydata)

*Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem
stałego pobytu (art.25 Kodeksu Cywilnego)

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do UCHWAŁY Nr XVI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 lutego 2016 r.

Karczew, dnia…........................
………………………………….
(imię i nazwisko matki kandydata)

………………………………….
(imię i nazwisko ojca kandydata)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o niematerialnej sytuacji rodzinnej kandydata*
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………
(podpis matki kandydata)
…………………………………
(podpis

ojca

kandydata)

*dotyczy sytuacji dziecka w niepełnej rodzinie, pod stałą opieką dziadków lub jednego z
rodziców, rodziców dotkniętych ciężką chorobą, rodziców dotkniętych trudną sytuacją
losową, etc.
Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do UCHWAŁY Nr XVI/148/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 lutego 2016 r.

Karczew, dnia…........................
………………………………….
(imię i nazwisko matki kandydata)

………………………………….
(imię i nazwisko ojca kandydata)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczenie
o uczęszczaniu do gimnazjum ………………………………………………. rodzeństwa
kandydata.
Oświadczam/y, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko)………………………………
urodzonego………………………………………………………………………………………
1) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata) ……………………………...................................
2) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)…………………………….....................................
3) (imię i nazwisko rodzeństwa kandydata)…………………………….....................................
4) ………………………………………………………………………………………………..
uczęszcza do gimnazjum ……………………………………………………………………….
Jestem/Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………
(podpis matki kandydata)
…………………………………
(podpis ojca kandydata)

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

