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UCHWAŁA NR XIV/173/2016
RADY MIEJSKIEJ W MROZACH
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły
podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Mrozy oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20e ust.3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.
2156 ze zmianami) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2015 r. poz.1515 ze zmianami) Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Mrozy, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 5 pkt;
2) Kandydat spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w tej samej szkole – 3 pkt;
3) Miejsce pracy rodziców/ prawnych opiekunów znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-3 są oświadczenia
rodziców/prawnych opiekunów.
§ 3. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest gmina Mrozy, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) Kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt;
2) Liczba punktów uzyskanych przez kandydata za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej – wynik procentowy z części pierwszej sprawdzianu x 0,2 pkt oraz wynik
procentowy z części drugiej sprawdzianu x 0,2 pkt;
3) Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Mrozy – 2 pkt.
§ 4. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §3 pkt 1-3 są odpowiednio:
1) Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata;
2) Kopia zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną;
3) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.
§ 5. Kryteria określone w § 1 i 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych
do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Mrozy począwszy od rekrutacji na rok
szkolny 2016/2017.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Rudka

