
Uchwala Nr XV/l06/16
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 stvcznia 2016 r.

w śprawie określenia kryteriów rekrutacji do k|as pierwszych publicznych szkóI
podstawowych i publicznych gimlazjów prow'dzonych przez Gminę Mińsk
Mazowiecki, |iczby punktów za k^żde z tych kryteriów oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia w poŚtępo.ivaniu fekrutacyjnym dta kandydatów
zamieszk.łych poza obwodem szkob'

Na podstawie ań' 20e ust. 3,4 i ? w zwivkn z art,20ff pkt. I ustawy z dnia 7
września l991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 20|5l, poz. 2|56 zF zrn') w zwię.k! z art' |8
ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samożądzie gminnym (Dz' |J. f20l5r. poz.
1515) uchwalą co następuje:

sl.
Usta|a się, zgodnie z załączlikiem nr l do niniejszej uchwały, kryteria w postępowaniu
rekrutacyjnym wraz z |iczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzaDia tych
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach
podstawowych, a także oddziałów integracyjnych \ł szkołach podstawowych - w przypadku
kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specja|nego wydanego ze
względu na niepełnosprawność'

s2.
Ustala się zgodnie z za|ącznikiem nr 2 do niniejszej rrchwaty kryeria w postępowaniu
rekrutacyjnym wraz z |iczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych
kr}'teriów w postępowaniu rękutacyjnym do klas pierwszych ogó|nodostępnych w
gimĄazjach, a także oddziałów integfacyjnych w gimnazjach - w przypadku kandydatów
nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia spec.ja|nego wydanego ze względu na
niepełnosprawność.

s3.
Wykonanie uchwĄ powięrza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowięcki.

$4.
Uchwała wchodzi w życie po upĘwie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa Mazowieckiego'

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki
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załącznik Nr l
do Uch\łaty Nf xv/106/l6
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z ddia 25 stycznia2016 r.

Kryt€ria przyjęcia kandydstr do
pierwsz€j k|asy szkoły podstarvow€jt
gdy dyŚponuje wo|nymi miejscami

Liczba
punktów

Dokum€nty niezbędne do
potwi€rdzenia kryteriów
(pośrviadczon€ za zgodność
z oryginrlem prfef
rodzica/opiekuna
Drowneso kandydata)

Kandydat, którego rodzeństwo w
roku szkolnym na który
pro.wadzony jest nabóf będzie
kontynuowało naukę w olacówc€

I J

Kandydat, który uczęszczał do
oddziału przedszkolnego zorgani-
zowaneso w szkole Dodstawowei

ó

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

oświadczenie o samot-
nym wychow},\łaniu
dziecka

Miejsce pracy rodziców kandydata
znaiduie się w pob|iżu szkoły

4 oświadczenia rodziców

Droga kandydata jest kótsza niż
do szkołY obwodowei

2 oświadczenie rodziców
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załącznik Nr 2
do Uohwały Nrxv/l06/l6
Rady Gminy Mińsk Mazowi€cki
z dnia25 stycznia 20ló r.

Krlerir przyjęci. k'ndydat!
do pierrvszej klasy gimnazjum
gdy dysponuje wolnymi
mieiscami

Liqzba
puDktów

Dokumenty Diefbędne do
potwierdzania kryteriów
(poświadczone za zgod-
ność z oryginalem przez
rodzica/opiekuna prawnego
kandYdat!)

Wynik sprawdzianu po VI
klasi€
liczba punktów możliwych
do uzyskania ze sprawdzianu
przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej, tj. max 30 pkt.
z części pierwszej sprawdzia-
nu _ wynik ogó|ny (|%.0,3
pkt) oraz max l0 pkt. z
części drugiej sprawdzianu -
iezvk obcv (l% - 0.1 Dkt)

max 40

Kopia zaświadczenia o
szczegółowych wynikach
sprawdzianu.

oceny wymięnione na
świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej
Liczba punktów do
uzyskania za oceny na
świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z pięciu
wskazanych przez szkołę
zajęć obowiązkowych.
Sposób prze|iczania na
punkty stopni z
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych :
celujący - 6 pkt.
bardzo dobry - 5 pkt.
dobry - 4 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
doDuszczaiacY - 2 okt

max 30

Kopia świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej.

szczególne osiqgnięcia
kandydata wymienione na
świadectwie ukończenia
szkoły podstawowęj.
Laureat konkursów
przedmiotowych - 3 pkt. ra
każde osiaeniecie

max 9

Kopia świadectwa ukończenia
szkoły podstawowęj.

Za ukończenie szkoły z
wyróżnieniem

2 Kopia świadectwa ukończenia
szkotv podstawowei.
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Oceny r zachowania na
świadectwie ukończenia
szóstej klasy:
- rvzorowe 8 Pkl
-bardzo dobre 6 PkL
-dobre 2 Pkt.

max 8

Kopia świadectwa ukończenia
szkoty podstawowej.

Giągnięcia w zakresie
aktywności społecznej' w
tyrn na ftecz środorviska
szkolnego' w szczególności
w formie wolontariatu, 2 pkt.
za każde osiągnięcie

max 6

Kopia świadęctwa ukończenia
szkoły podstawowęj lub
zaświadczenie z otganlzacji
pozarz4dowej lub . innego
podmiotu potwierdzającego
osiągnięoia w zakesie
aktYwności społęcznei.

Kandydat' któręgo
rodzeńst\ło w roku szkolnym
na który prowadzony Jest
nabór będzie kontynuowa,lo
naukę ''r' placówce

f

Kandydat, ldóry uczęszczał
do szkoĘ podstawoweJ
zorganizowanej w zespole
szkoł

l0

Samotne vrychowFvanie
kandvdata w rodzinie

I oświadczenie o samotnym
wychowłrłaniu dziecka.

warunkiem przyjęcia kandydata do gimnazjum jest osiągnięcie minimum

60 punktów.
PRZEwgpurcZAcy*rryłX

Ióknta iąk(
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