UCHWAŁA NR XVIII/216/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie kryteriów przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z
2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych;
2) liczbę punktów przyznaną każdemu kryterium;
3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
§ 2. Określa się następujące kryteria przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów przyznanych poszczególnym kryteriom oraz
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Kryteria
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny w tej szkole
Lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu
na miejsce pracy rodziców kandydata
W obwodzie szkoły zamieszkują osoby
upoważnione przez rodziców do sprawowania
opieki nad kandydatem
Kandydat realizował obowiązek wychowania
przedszkolnego w przedszkolu tworzącym z tą
szkołą zespół lub w przedszkolu znajdującym
się w obwodzie tej szkoły
Droga kandydata do szkoły jest krótsza lub
dojazd do niej jest dogodniejszy niż do szkoły,
w obwodzie której kandydat mieszka

Punkty
2
3

Dokumenty
oświadczenie rodzica kandydata
potwierdzone przez dyrektora szkoły
zaświadczenie o miejscu zatrudnienia

3

oświadczenie rodzica kandydata

1

oświadczenie rodzica kandydata
potwierdzone przez dyrektora szkoły
(zespołu)

2

oświadczenie rodzica kandydata

§ 3. Określa się następujące kryteria przyjmowania do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza
obwodem publicznego gimnazjum wraz z liczbą punktów przyznanych poszczególnym kryteriom oraz
dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów:
Lp.
1.

Kryteria
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek
szkolny w tym gimnazjum

Punkty
2

2.

Lokalizacja gimnazjum jest korzystna ze
względu na miejsce pracy rodziców kandydata
W obwodzie gimnazjum zamieszkują osoby
upoważnione przez rodziców do sprawowania
opieki nad kandydatem
Droga kandydata do gimnazjum jest krótsza

2

Dokumenty
oświadczenie rodzica kandydata
potwierdzone przez dyrektora
gimnazjum
zaświadczenie o miejscu zatrudnienia

2

oświadczenie rodzica kandydata

1

oświadczenie rodzica kandydata

3.
4.
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5.

6.

7.

8.

lub dojazd do niego jest dogodniejszy niż do
gimnazjum, w którego obwodzie kandydat
mieszka
Średnia ocen na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
a) 4,75 i więcej
b) 4,0 - 4,74
c) 3,0 - 3,9
d) 2,0 - 2,9
Ocena
klasyfikacyjna
zachowania
na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) wzorowe
b) bardzo dobre
c) dobre
d) poprawne
Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły
podstawowej:
a) 100% - 90%
b) 89% - 75%
c) 74% - 60%
d) 59% -30%
Szczególne osiągnięcia, odnotowane na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
z wyłączeniem osiągnięć, o których mowa w
art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
5
4
3
2
świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
4
3
2
1
zaświadczenie o szczegółowych
wynikach sprawdzianu
4
3
2
1
3

świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej

§ 4. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się do postępowań rekrutacyjnych do publicznej szkoły podstawowej i
publicznego gimnazjum począwszy od postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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