
UCHWAŁA Nr XXXII /302/2017 
Rady Gminy Jabłonna 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych pnblicznych szkól 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jablonna dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów 
przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spelnienia poszczególnych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późno zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., nr 59 ) Rada Gminy 
Jabłonna uchwala co następuje: 

§1. 

l. Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna 

zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz 
dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów przez kandydata: 

L.p. Kryterium Wartość Dokument potwierdzający 
punktowa spełnienie kryterium 

l. Kandydat zamieszkuje na 5 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
terenie Gminy Jabłonna w prawnych o miejscu zamieszkania 
obwodzie mneJ szkoły kandydata. 
podstawowej prowadzonej 
przez Gminę Jabłonna. 

2. Kandydat uczęszcza do 4 Potwierdzenie na wniosku przez 
oddziału przedszkolnego dyrektora szkoły podstawowej o 
w danej szkole podstawowej uczęszczaniu kandydata do oddziału 
w roku szkolnym. przedszkolnego znajdującego się 
poprzedzającym rok w szkole. 
szkolny. na który 
prowadzone jest 
postępowanie. 

3. Rodzeństwo kandydata 3 Oświadczenie rodziców/ opiekunów 
realizuje obowiązek szkolny prawnych o kontynuacji nauki przez 
w danej szkole podstawowej rodzellstwo kandydata w danej 
w roku szkolnym. którego szkole w roku szkolnym. którego 
dotyczy postępowanie dotyczy postępowanie, potwierdzone 
rekrutacyjne. przez dyrektora tej szkoły. 

4. Rozliczanie przez rodziców 2 Kopia pierwszej strony PIT-u za 
kandydata podatku ubiegły rok oraz dokument 
dochodowego od osób potwierdzający złożenie zeznania 



fizycznych według mIejsca podatkowego np. prezentata US. 
zamieszkania na terenie potwierdzenie nadania na poczcie. 
Gminy Jabłonna. UPO. 

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja 
rozpatnuąc wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

3. Złożenie podpisanego wniosku przez rodzica o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki 
i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

§ 2. 

Traci moc: 
1. Uchwała Nr XVIII 162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2016 r. 
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 
i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum wraz 
z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom określenie dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia poszczególnych kryteriów. 
2.Uchwała Nr XXVIII/275/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 
2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół 
podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem 
gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



UZASADNIENIE 
do Uchwaly nr XXXIII302/2017 

Rady Gminy Jablonna 
z dnia 22 lutego 2017r. 

W dniu 26 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
Prawo oświatowe dotyczące przyjmowania do publicznych przedszkoli. publicznych innych 
fonn wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. 

Zgodnie z art. 133 wymienionej wyżej ustawy do klasy pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci 
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są 
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, przy czym poszczególnym 
kryteriom przyznaje się określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia. 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów. 
uwzgl ędniająca dążenie do zapewnienia jak najpełniej szej realizacji potrzeb dziecka i jego 
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych jest wypełnieniem upoważnienia zawartego 
w cytowanym przepisie. 
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Zestawienie przebiegu glosowania jawnego imiennego nad ucbwalą w sprawie: 
określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia poszczególnych kryteriów; 

Uchwala nr XXXIII302/2017 z dnia 22.02.2017 

Lp. Nazwisko i imię radnego Glosuję "za" Glosuję"prze "Wstrzymuję się Uwagi 
ciw" od glosu" 

l. Chojnacki Zenon + 
2. Galecka Teresa + 
3. Grzybek Mariusz + 
4. Kowalik Włodzimierz + 
5. Krajewski Paweł + 
6. Krzyżanowski Adam + 
7. Lipińska Marta + 
8. Majewska Bo~umiła + 
9. Modzelewski Witołd N icobecIl) 

podczas 
I glosowania 

10 Nowosiński Wojciech + 
II Szymkowski Artur + 
12 Syguła Arkadiusz + 
l3 Świątko Dorota + 
14 Wodzyński Tomasz + 
15 Zieliński Marek + 

Wynik glosowania 14 O O 

Zestawie! ie sporządziła: 
Danut ~ ljóWk 
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