Uchwała Nr ......2016
z dnia ... stycznia 2016 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie
w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Brwinów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne
kryteria oraz dokumentów potwiedzających spełnianie tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515) w związku z art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), Rada Miejska
w Brwinowie uchwala, co następuje:

§1
Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas
pierwszych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Brwinów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, wraz z liczbą punktów
oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie tych kryteriów:
1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Brwinów:
L.p.

1
1.

2.

3.

Kryterium

2
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do szkoły
wchodzącej w skład zespołu
szkół:
a) nie uczęszcza
b) uczęszcza
Odległość z miejsca
zamieszkania kandydata do
szkoły:
a) jest większa niż
odległość do szkoły
obwodowej
b) jest mniejsza niż
odległość do szkoły
obwodowej
Kandydat objęty pieczą
zastępczą

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
3
Księga uczniów – sprawdza
dyrektor szkoły

Wartość
punktowa
kryterium
4

a) 0 pkt
b) 3 pkt.
Oświadczenie rodzica
a) 0 pkt.
b) 2 pkt

Dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej

2 pkt.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.)
– oryginał, notarialnie
poświadczona kopia albo
urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a §1 Kodeksu
postępowania administracyjnego
odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez
rodzica/opiekuna kandydata

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
prowadzonych przez Gminę Brwinów:
L.p.

1
1.

2.a

2.b*

Kryterium

2
Średnia ocen ze
świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej:
a) do 4,4
b) od 4,5
Wyniki sprawdzianu w
klasie szóstej szkoły
podstawowej lub

Średnia arytmetyczna
ocen z j. polskiego i
matematyki oraz ocena
z obowiązkowego
języka obcego
nowożytnego
wymienionych na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej w
przypadku ucznia
zwolnionego z
obowiązku
przystąpienia do

do

Dokument
potwierdzający
spełnianie kryterium
3
Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej –
oryginał.

Zaświadczenie OKE
o szczegółowych
wynikach sprawdzianu
w klasie szóstej –
oryginał, lub

Zaświadczenie OKE o
zwolnieniu ucznia z
obowiązku
przystąpienia do
sprawdzianu i
świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej –
oryginały.

klas

pierwszych

gimnazjów

Wartość punktowa kryterium

4

a) 0 pkt
b) 5 pkt
Część I sprawdzianu:
81 - 100% - 20 pkt
61- 80% - 16 pkt
41 - 60% - 12 pkt
11- 40% - 8 pkt
0 - 10% - 2 pkt
Część II sprawdzianu:
81 - 100% - 20 pkt
61- 80% - 16 pkt
41 - 60% - 12 pkt
11- 40% - 8 pkt
0 - 10% - 2 pkt
Średnia arytmetyczna z
j. polskiego i matematyki:
(17 - 20) - 20 pkt
(11 - 16) - 16 pkt
(9 - 12) - 12 pkt
(3 - 8) – 8 pkt
(2) - 2 pkt,
Ocena z obowiązkowego języka
obcego nowożytnego:
celujący - 20 pkt
bardzo dobry - 16 pkt
dobry - 12 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt

3.

4.

5.

sprawdzianu.
Ocena zachowania na
świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej:
a) naganne - dobre
b) bardzo dobre
c) wzorowe
Rodzeństwo kandydata
uczęszcza do szkoły
wchodzącej w skład
zespołu szkół:
a) nie uczęszcza
b) uczęszcza
Odległość z miejsca
zamieszkania
kandydata do szkoły:
a) jest większa niż
odległość do
szkoły
obwodowej
b) jest mniejsza niż
odległość do
szkoły
obwodowej

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej

a) 0 pkt
b) 1 pkt
c) 2 pkt
Księga uczniów –
sprawdza dyrektor
szkoły
a) 0 pkt
b) 2 pkt
Oświadczenie rodzica

a) 0 pkt

b) 1 pkt

* dotyczy kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie
§9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu
przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1942)

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

