
UCHWAŁA NR 165/XXXIV/2021 
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełniania kryteriów oraz punktacji poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713, ze zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.: Dz.U z 2020 r. poz. 1378, Dz.U  
z 2021 r. poz. 4) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwala co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sanniki, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych poszczególnym kryteriom. 

§ 2. 1. Kandydaci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem 
szkolnym, mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli publiczna szkoła 
podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.  

2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia się następujące kryteria, liczby 
punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium 

1. Zamieszkanie na terenie Miasta i 
Gminy Sanniki 10 Oświadczenie rodziców dziecka 

2. Niepełnosprawność kandydata 10 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności 

3. Samotne wychowywanie dziecka 
przez rodzica/prawnego opiekuna 10 Oświadczenie rodziców dziecka 

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium 

4. 
Dziecko obojga rodziców pracujących 
/ studiujących w systemie 
stacjonarnym 

10 

Dokument potwierdzający zatrudnienie 
i / lub oświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej / 
zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje o stacjonarnym systemie 
studiów 

5. Wielodzietność rodziny kandydata 10 Oświadczenie rodziców dziecka 

6. 
Pobieranie nauki przez rodzeństwo 
kandydata w szkole, do której 
składane jest zgłoszenie 

5 Oświadczenie rodziców dziecka 
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7. 

Miejsce zamieszkania dziecka 
w pobliżu granicy obwodu szkoły, 
łatwiejszy dojazd do szkoły na terenie 
gminy Sanniki 

5 Oświadczenie rodziców dziecka 

8. Zamieszkanie w odległości nie 
większej niż 3 km od szkoły 5 Oświadczenie rodziców dziecka 

9. 

Zatrudnienie przynajmniej jednego 
z rodziców/prawnych opiekunów 
kandydata w odległości nie większej 
niż 3 km od szkoły 

5 Zaświadczenie z zakładu pracy 

10. 

W obwodzie szkoły podstawowej 
zamieszkują krewni dziecka 
wspierający rodziców/ opiekunów 
prawnych w opiece nad dzieckiem 

5 Oświadczenie rodziców dziecka 

11. 
Perspektywa zamieszkania w 
obwodzie szkoły w danym roku 
szkolnym 

5 Oświadczenie rodziców dziecka 

§ 3. Traci moc uchwałaNr 93/XXIII/2016 Rady Gminy Sanniki z 23 lutego 2016 roku w sprawie określenia 
kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej gimnazjum. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki 

 
 

Jerzy Grzegorz Jabłoński 
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