UCHWAŁA NR X/84/15
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do
klasy pierwszej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kowalewo
Pomorskie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty
(t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 2156) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowalewo Pomorskie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
tych kryteriów:
Kryterium
1. Kandydat uczęszczał do oddziału
przedszkolnego/przedszkola w publicznej szkole
podstawowej, do której prowadzona jest rekrutacja
2. Niepełnosprawność kandydata

3. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny
w publicznej szkole podstawowej, do której
prowadzona jest rekrutacja
4. Wielodzietność rodziny kandydata
3. Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun
prawny pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą
działalność gospodarczą na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie
5. W obwodzie publicznej szkoły podstawowej
zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w
zapewnianiu mu należytej opieki
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Liczba
punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające
spełnienie kryteriów

20

Spełnienie kryterium stwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji szkoły

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr
127, poz.721 z późn. zm.)

10

Spełnienie kryterium stwierdza dyrektor
na podstawie dokumentacji szkoły

10

Oświadczenie rodziców

5

Oświadczenie o zatrudnieniu lub
prowadzeniu działalności gospodarczej

1

Oświadczenie rodziców
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§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę Kowalewo Pomorskie oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie tych kryteriów:
Kryterium
1. Wynik sprawdzianu

2. Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
3. Oceny z języka polskiego, matematyki,
przyrody i języka angielskiego na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
4. Szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej
(z wyjątkiem tytułu
laureata konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o którym mowa w art.
20d ustawy o systemie oświaty)
5. Osiągnięcia w aktywności społecznej w
formie wolontariatu wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej

Wymagane dokumenty
potwierdzające
spełnienie kryteriów
Kopia zaświadczenia o
szczegółowych wynikach
sprawdzianu
potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez
Dyrektora szkoły, którą
kandydat ukończył.

Liczba punktów
1% - 0,2 pkt.
Maksymalna ilość punków – 60
a)język polski- do 20 pkt.
b)matematyka – do 20 pkt.
c)język angielski – do 20 pkt.

5
Maksymalna ilość punktów – 64
a) celujący – 16 pkt.
b) bardzo dobry – 14 pkt.
c) dobry – 11 pkt.
d) dostateczny – 6 pkt.
e) dopuszczający – 2 pkt.
a) konkurs wiedzy :
-zasięg powiatowy – 5 pkt
-zasięg wojewódzki i
ponadwojewódzki – 10 pkt.
b) konkurs artystyczny – 4 pkt.
c) zawody sportowe – 4 pkt.

Kopia świadectwa
ukończenia szkoły
podstawowej
potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez
Dyrektora szkoły, którą
kandydat ukończył.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie
kandydata.
Kryteriom tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do
ich potwierdzenia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria są wynikiem konsultacji i uzgodnień
przeprowadzonych z dyrektorami publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez gminę Kowalewo Pomorskie. Projekt uchwały był konsultowany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z
późn.zm.).
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym szkołom podstawowym
i gimnazjum przeprowadzenie rekrutacji począwszy od roku szkolnego 2016/2017.
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