
UCHWAŁA NR XIV/173/2015

RADY MIASTA LEGIONOWO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo

Na podstawie art.20 e ust. 3, 4 i 7 oraz art.20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) a także art. 18 ust. 2 pkt 

15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada 

Miasta Legionowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych poza obwodami 

tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich 

potwierdzenia.

§ 2. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie uczniów do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż 

liczba wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz przyznanej im liczby punktów:

1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole / zespole szkół w roku 

szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 30 punktów,

2) kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej 

w roku szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne - 

20 punktów,

3) kandydat zamieszkuje w obwodach innych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Legionowo - 15 punktów,

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust.1 są 

oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów kandydata.

§ 3. 1. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie uczniów do klas pierwszych 

publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba 

wolnych miejsc, którymi szkoła dysponuje, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne 

z uwzględnieniem następujących kryteriów oraz przyznanej im liczby punktów:

1) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, 

historii i społeczeństwa, przyrody i języka obcego nowożytnego - maksymalnie 

30 punktów;

2) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 

maksymalnie 60 punktów;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 punktów;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703; 

Dz. U. Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz.1091; Nr 

167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , z 2006 r.  Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 

r.  Nr. 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818,  Nr 180 poz. 1280, Nr 

181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618 z 2009 r. Nr 6 

poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr  56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 

poz.857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241 z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 

149 poz. 887, Nr  205 poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz 2013r. poz.87 i 827, poz. 1265, 

poz.1317,poz. 1650, z 2014 r. poz.7, poz.290, poz. 538,poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1877; z 

2015r.poz.357.
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4) ocena z zachowania - maksymalnie 5 punktów;

5) rodzeństwo kandydata będzie realizowało obowiązek szkolny w szkole / zespole szkół 

w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 10 punktów;

6) w roku szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne kandydat 

uczęszcza do klasy szóstej szkoły podstawowej funkcjonującej w zespole szkół, a w 

przypadku postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum nr 2 kandydat uczęszcza do 

Szkoły Podstawowej nr 7 - 10 punktów;

2. Sposób przeliczania na punkty ocen, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 przedstawia się 

następująco:

1) ocena celująca – 6 punktów;

2) ocena bardzo dobra – 5 punktów;

3) ocena dobra – 4 punkty;

4) ocena dostateczna – 3 punkty;

5) ocena dopuszczająca - 0 punktów;

3. Sposób przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w ust.1 pkt. 

2 dotyczy każdego zakresu sprawdzianu osobno i przedstawia się następująco:

1) wynik mieszczący się w przedziale 91% - 100% - 20 punktów;

2) wynik mieszczący się w przedziale 81% - 90% - 18 punktów;

3) wynik mieszczący się w przedziale 71% - 80% - 15 punktów;

4) wynik mieszczący się w przedziale 61% - 70% - 10 punktów;

5) wynik mieszczący się w przedziale 51% - 60% - 5 punktów;

6) wynik mieszczący się w przedziale poniżej 50% - 0 punktów;

4. Sposób przeliczania oceny z zachowania, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przedstawia się 

następująco:

1) zachowanie wzorowe – 5 punktów

2) zachowanie bardzo dobre– 4 punkty

3) zachowanie dobre– 3 punkty

4) zachowanie poprawne – 1 punkt

5) zachowanie nieodpowiednie i naganne– 0 punktów

5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust.1 są:

1) kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

2) kopia zaświadczenia wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wyniku 

sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ;

3) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 

wybranej szkoły,

4) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu kandydata w roku 

szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne do klasy szóstej 

szkoły podstawowej funkcjonującej w zespole szkół, a w przypadku Gimnazjum nr 

2 oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Szkoły Podstawowej nr 7.

6. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 5 pkt. 1 i 2 poświadcza za zgodność z 

oryginałem rodzic /  prawny opiekun kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek 

przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
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§ 4. 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów równorzędnych wyników w postępowaniu rekrutacyjnym 

decyduje data i godzina złożenia wniosku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 6. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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