
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/295/17 

RADY MIASTA ZIELONKA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59) Rada Miasta Zielonka uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania oraz dokumenty nie-

zbędne do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zielonka, dotyczące kandydatów niezamieszka-

łych w obwodzie szkoły, o przyjęcie do której się ubiegają. 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania Kryteriów 

1. 
W roku szkolnym, na który prowadzona jest rekru-

tacja, rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało 
naukę w danej szkole 

10 

 

Oświadczenie rodzica kandydata 

2. 

Opiekunowie prawni rozliczają się z podatku 
dochodowego w miejscowości innej niż Zielonka 

a)żaden z opiekunów 

10 

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego 

w Mieście Zielonka (lub innej gminie) przez opiekunów 

prawnych kandydata lub kserokopia pierwszej strony 

stosownego PIT potwierdzonego za zgodność 

z oryginałem lub oświadczenie o nieuzyskiwaniu docho-

dów. 

 b)  jeden z opiekunów 5  

§ 2. Rekrutowanie kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej może następować pod warunkiem 

dysponowania wolnymi miejscami. 

§ 3. W przypadku gdy kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają równą liczbę punktów, o kolej-

ności w rankingu będzie decydowała data urodzenia w sposób następujący – od najstarszego do najmłodszego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zielonka. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zielonka: 

Andrzej Marek Grodzki 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 3210
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