Uchwała Nr XXIX.308.2017
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 02.03.2017r.

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

Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017r. poz. 59), w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60), uchwala się co
następuje.
§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów
integracyjnych w szkołach podstawowych – w przypadku kandydatów nieposiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:
1. Kryteria podstawowe:
1) do wybranej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata - 30 pkt
2) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata lub
krewnych wspierających rodziców kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki
znajduje się w obwodzie szkoły - 15 pkt
3) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w tej
szkole - 30 pkt
4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów
prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki - 15 pkt
5) rozliczanie się przez przynajmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata z
podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie 30 pkt
6) szkoła wybrana przez kandydata jest położona bliżej jego miejsca zamieszkania, niż
szkoła rejonowa - 25 pkt
2. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników po uwzględnieniu kryteriów
podstawowych wymienionych w ust. 1, stosuje się kryteria dodatkowe:
1) niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata
- 1 pkt
2) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1pkt
3) wielodzietność rodziny kandydata- 1 pkt
4) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 1 - oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do
szkoły,
2) w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 2 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodzica
kandydata w
(opiekuna prawnego) lub krewnych wspierających rodziców

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

zapewnieniu mu należytej opieki albo dokumenty potwierdzające prowadzenie przez
nich działalności gospodarczej (z adresem zakładu pracy),
w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 3 - oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w poprzednim
roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 4 - oświadczenie rodzica (opiekuna) dotyczące miejsca
zamieszkania krewnego wspomagającego rodziców (opiekunów prawnych) w opiece
nad dzieckiem;
w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 5 - Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w
Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza
strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy;
w zakresie § 1 ust. 1 pkt. 6 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dotyczące
miejsca zamieszkania kandydata;
w zakresie § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
w zakresie § 1 ust. 2 pkt. 3 - oświadczenie o wielodzietności,
w zakresie § 1 ust. 2 pkt. 4 – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz. 332 z późn.zm.).

2. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic
(opiekun prawny) kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do
wglądu oryginały tych dokumentów.
3. Oświadczenia składane przez rodziców powinny zawierać klauzulę: ”Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
§ 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruszkowie przy ul. Topolowej 10, Szkole Podstawowej Nr 3
w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 34 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Pruszkowie
przy ul. Obrońców Pokoju 44.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruszkowie

Krzysztof Biskupski

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Podjęcie nowej uchwały jest spowodowane zmianą podstawy prawnej .
Obecnie przepisy dotyczące rekrutacji są przeniesione do Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59).
Zgodnie z art. 133 ust.2,3 i 6 kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Organ prowadzący jest
zobowiązany do określenia kryteriów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Kryteria powinny uwzględniać m.in.
zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych.
W stosunku do uchwały poprzedniej kryteria nie uległy zmianie.

