
 

 

UCHWAŁA NR 420/XXVIII/2017 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.), art. 133 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych 

publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem tej szkoły: 

1) dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola - 15 pkt., 

2) dzieci, które w poprzednim roku szkolnym realizowały obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego w tej szkole – 10 pkt., 

3) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do tej szkoły – 5 pkt., 

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 jest oświadczenie 

o zamieszkaniu na terenie Gminy Lesznowola oraz do wglądu dokument poświadczający zamieszkiwanie na 

terenie Gminy Lesznowola (dowód osobisty lub inny dokument). 

3. Potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt.2 i pkt.3 dokonuje dyrektor szkoły na podstawie 

dokumentacji szkoły. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 192/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczba punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzący jest Gmina 

Lesznowola (Dz.U. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 564). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Maria Korlak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 3374
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