
UCHWAŁA NR XXVIII/365/2017
RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Legionowo, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art.133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) a także  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miasta Legionowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą 
punktów:

1) rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację w szkole/zespole szkół w roku szkolnym, którego 
dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 30 punktów;

2) kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo - 
15 punktów;

3) welodzietność rodziny kandydata - 5 punktów;

4) niepełnosprawność kandydata - 5 punktów.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  o których mowa w ust.1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły,

2) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania kandydata w rejonach innych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo,

3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wielodzietności rodziny kandydata,

4) kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, 
orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia rónoważnego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046)

3.  Kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 4 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun 
prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

§ 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym decyduje data i godzina złożenia wniosku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment
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