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UCHWAŁA NR 118/XX/2016
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły
podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1515 z późn. zm.), art. 20 zf pkt 1oraz art. 20 e ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 2156) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez
Miasto Podkowa Leśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje
kolejność złożenia wniosku do szkoły.
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§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum prowadzonego przez Miasto
Podkowa Leśna dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów:

2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje
kolejność złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.
4. Kopie dokumentów wskazanych w ust.1 poświadcza za zgodność rodzic/opiekun prawny kandydata.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna:
Grzegorz Smoliński

