
 

 

UCHWAŁA NR 217/XXXI/2017 

RADY GMINY W MOCHOWIE 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej 

szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 133 ust. 2, 3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły 

podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo, w stosunku do kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom. 

§ 2. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Mochowo, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się 

odpowiednią liczbę punktów: 

1) co najmniej jeden z rodziców jest zameldowany na terenie Gminy Mochowo – 10 punktów; 

2) kandydat posiada rodzeństwo uczące się w tej samej szkole – 9 punktów; 

3) miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie Gminy Mochowo – 8 punktów; 

4) kandydat objęty kształceniem specjalnym – 6 punktów, 

5) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów. 

2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, potwierdza się oświadczeniem rodziców kandydata. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 147/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, 

dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Jerzy Głodkowski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 2301
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