
 
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: 
 
Lp. Kryterium Liczba  

punktów 
Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryterium 
 

1. kandydat posiada starsze rodzeństwo 
uczęszczające do Zespołu Szkół                  
w Podkowie Leśnej 

1 Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

2. kandydat jest absolwentem Miejskiego 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały              
w Podkowie Leśnej 

1 Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

3. miejsce pracy przynajmniej jednego 
Rodzica lub prawnego opiekuna 
kandydata znajduje się na terenie Miasta-
Ogrodu Podkowa Leśna lub w 
bezpośredniej jego bliskości (Żółwin, 
Owczarnia, Milanówek, Brwinów, 
Otrębusy)   

1 Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

4. kandydat będący dzieckiem pracownika 
Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej 

1 Oświadczenie 
rodziców/opiekunów 
prawnych 

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. 
 
§ 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: 
 
 



Lp. Kryterium Liczba  
punktów 

Dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia kryterium 
 

1.  
 
 

kandydat uzyskał średnią ocen ze 
wszystkich zajęć edukacyjnych na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej, co najmniej: 

 Kopia świadectwa 
ukończenia szkoły 
podstawowej 
 

5,00 4 
4,50 3 
4,00 2 
3,50 1 

2.  kandydat uzyskał na sprawdzianie po 
szkole podstawowej, co najmniej: 

 Kopia zaświadczenia 
Wydanego przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną               
o wyniku sprawdzianu 

80% 4 
70% 3 
60% 2 
50% 1 

3.  kandydat miał w szkole podstawowej 
szczególne osiągnięcia: 

  

był finalistą kuratoryjnego konkursu 
przedmiotowego lub konkursu 
organizowanego na zlecenie kuratorium 

4 Kopia świadectwa 
ukończenia szkoły 
podstawowej 
 

był laureatem niekuratoryjnego konkursu 
wiedzy 

2 Kopia dokumentu 
potwierdzająca zdobyte 
miejsce w konkursie  
wydanego przez 
organizatora konkursu 

był laureatem konkursu artystycznego 1 
zajął pierwsze miejsce w zawodach 
sportowych szczebla powiatowego 

1 

zajął jedno z pierwszych trzech miejsc   
w zawodach sportowych szczebla 
wyższego niż powiatowy 

2 

4. kandydat jest absolwentem 
Samorządowej Szkoły Podstawowej               
w Podkowie Leśnej 

2 Kopia świadectwa 
ukończenia szkoły 
podstawowej 
 

 
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 


