
UCHWALA NR 324lXXXIl2017 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie okreslenia kryteridw rekrutacji do klas pierwszych szkdl podstawowych, 
dla ktdrych organem prowadzqcym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktdw 
za kazde z tych kryteridw oraz dokumentdw niezbqdnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zrn.) oraz art. 133 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 20 17 r., poz. 59), Rada Miejska w Serocku uchwala, co nastqpuje: 

9 1 
Uchwala okreSla kryteria rekrutacji do klas pierwszych szko1. podstawowych dla kandydatow 
zamieszkalych poza obwodem szkoly podstawowej wraz z przyznanq liczbq punktow za 
kryteria oraz dokumenty niezbqdne do ich potwierdzenia. 

9 2  
1. OkreSla siq nastqpujqce kryteria wraz z liczbq punkt6w w postepowaniu rekrutacyjnym 

do klasy pierwszej szkoly podstawowej dla kandydatow zamieszkalych poza obwodem 
szkoly : 
1) niepelnosprawnoik kandydata - Spkt, 
2) kontynuacja nauki przez rodzenstwo kandydata w kolejnym roku szkolnym 

w wybranej szkole - 4pkt, 
3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 3pkt 
4) wskazanie przez rodzicaJopiekuna prawnego kandydata, przy rozliczaniu podatku 

dochodowego adresu zamieszkania na terenie gminy Miasto i Grnina Serock - 2pkt, 
5) miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego kandydata jest w miejscowoSci, w ktorej 

poloiona jest szkola - lpkt. 
2. Dokurnentarni niezbqdnymi do potwierdzenia kryteriow sq: 

1) w zakresie 5 2 ust. lpkt 1 - kopia orzeczenia o potrzebie ksztaicenia specjalnego 
wydanego ze wzglqdu na niepehosprawnos6, orzeczenia o niepelnosprawnoSci lub 
orzeczenia rownowainego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r., o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016r., Nr 2046, z pozn. zm.), 

2) w zakresie 5 2 ust. lpkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoly 
podstawowej - kontynuacji nauki przez rodzenstwo kandydata w kolejnym roku 
szkolnym w tej szkole, 

3) w zalu-esie 8 2 ust. lpkt 3 - kopia prawomocnego wyroku sqdu rodzinnego 
orzekajqcego romod lub separacjq lub kopia aktu zgonu lub ~Swiadczenie 
o sarnotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu iadnego dziecka 
wspolnie z jego rodzicem, 



4) w zakresie § 2 ust. lpkt 4 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego 
opatrzonego prezentaq urzqdu skarbowego, w kt6rym zostdo zlozone zeznanie, lub 
zaswiadczenie z urzqdu skarbowego potwierdzajqce fakt zlozenia zemania 
o wysokoSci osiqgniqtego dochodu (poniesionej straty) lub urzqdowe 

poSwiadczenie odbioru wydane przez elektronicmq skrzynkq podawcq systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO), 

5) w zakresie 5 2 ust. lpkt 5 - ~Swiadczenie rodzicaJopiekuna prawnego o miejscu 
pracy. 

§ 3 
Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 4 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa Mazowieckiego. 




