
UCHWAŁA NR 22/IV/2019
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów 
za każde z tych kryteriów

i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 2018 
r., poz. 996   z późn. zm.) Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 
27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Rembelski
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Załącznik do uchwały Nr 22/IV/2019

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia 28 stycznia 2019 r.

Kryteria 
Punkty 

przypisane do 
kryteriów

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów

1. Kandydat zamieszkuje na 
terenie Gminy Radzymin. 126 punktów Oświadczenie rodzica kandydata.

2. 

Ubieganie się o przyjęcie do 
klasy I w szkole podstawowej 
położonej w odległości do 3 km 
od miejsca zamieszkania 
kandydata.

64 punkty 

Oświadczenie rodzica kandydata, 
że szkoła podstawowa, do której 
w pierwszej kolejności ubiega się 
dziecko, jest szkołą znajdującą się 
w odległości do 3 kilometrów od 
miejsca zamieszkania kandydata.

3.

Oboje lub jeden rodzic 
kandydata rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym 
w Wołominie z podaniem 
miejsca zamieszkania na 
obszarze gminy Radzymin. 

32 punkty
 w przypadku 

obojga 
rodziców lub 

rodzica 
samotnie 

wychowującego 
dziecko

24 punkty 
w przypadku 

jednego rodzica 

Jeden z poniższych dokumentów:
-wydana na nazwisko rodzica  
Radzymińska Karta Mieszkańca, 
-kopia pierwszej strony rocznego 
zeznania podatku dochodowego 
z potwierdzeniem jego złożenia 
w urzędzie skarbowym właściwym 
dla miejsca zamieszkania w Gminie 
Radzymin,
-kopia formularza ZAP-3/NIP-3 
z potwierdzeniem jego złożenia 
w urzędzie skarbowym właściwym 
dla miejsca zamieszkania w Gminie 
Radzymin.

4.

Kandydat uczęszcza do oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej, do której składa 
wniosek.

8 punktów Oświadczenie rodzica kandydata.

5.

Kandydat, którego przynajmniej 
jeden z rodziców świadczy 
pracę, na rzecz zakładu pracy 
zlokalizowanego w odległości 
do 3 km od szkoły wskazanej na 
pierwszym miejscu. 

4 punktów 

Oświadczenie rodzica  kandydata 
o zatrudnieniu albo wykonywaniu pracy 
na podstawie umowy cywilnoprawnej 
lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej
w zakładzie pracy zlokalizowanym 
w odległości do 3 km od szkoły  
wskazanej na pierwszym miejscu.
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6.

Kandydat, którego rodzeństwo 
w roku szkolnym, na który jest 
prowadzona rekrutacja, będzie 
kontynuowało edukację 
w wybranej szkole.

2 punkty Oświadczenie rodzica kandydata.

7.

Kandydat, którego rodzeństwo 
kandyduje jednocześnie do  
pierwszej klasy szkoły 
podstawowej wskazanej na 
pierwszym miejscu we wniosku.

1  punkt Oświadczenie rodzica kandydata.
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