
UCHWAŁA NR XXVIII.210.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji liczby punktów za poszczególne kryteria w postepowaniu 
rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej 
publicznej szkoły podstawowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz 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 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji i liczbę punktów za poszczególne kryteria w postępowaniu 
rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej 
szkoły podstawowej. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów 
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.§. 2. 1. W Gminie Kowala 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 
2021/2022 brane są pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kryterium zamieszkania, 
o którym mowa w art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 910 ze zm.) 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal 
dysponuje wolnymi miejscami. 

3. Ustala się kryteria naboru w raz z liczbą punktów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Lp. KRYTERIUM Liczba  
punktów 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium. 

 
1. 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym na który 
prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej 
szkoły.  

 
4 

Na podstawie dokumentacji szkoły. 

2.  Wielodzietność w rodzinie kandydata ( nie mniej niż 5 
osób) . 

3 Oświadczenie rodzica. 

3. Kandydat posiada orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 
2 

Kopia orzeczenia poradni. 

4.  Niepełnosprawność w rodzinie kandydata. 2 Kopia orzeczenia 
o niepełnosprawności. 

§ 3. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium winny zawierać klauzulę, o której mowa 
w art. 150 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(t.j. Dz. U. 2020r., poz. 910 ze zm.): 

„Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII.136.2020 Rady Gminy Kowala z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria w postepowaniu rekrutacyjnym 
w roku szkolnym 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmina 
Kowala, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej publicznej szkoły podstawowej. 

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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