
UCHWAŁA NR XIII/79/2016
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów, punktacji i dokumentów potwierdzających obowiązujących w postępowaniu 
rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo

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 ze zm.) oraz art. 20 zf pkt 1 w związku z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów i 
liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. 

W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina 
Wielichowo, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się następującą liczbę punktów:

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

2) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 4 punkty;

3) rodzeństwo kandydata będzie uczęszczało do tej szkoły w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja 
- 3 punkty;

4) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty

5) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – 3 punkty.

§ 3. 

1. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 1-2, dokonuje dyrektor gimnazjum na 
podstawie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata.

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 3, dokonuje dyrektor gimnazjum na 
podstawie dokumentacji szkolnej.

3. Za potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 2 pkt 4, uznaje się oświadczenie rodzica o 
wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat.

4. Za potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt. 5 uznaje się oświadczenie 
rodziców/prawnych opiekunów.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
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§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego
gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 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. Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym gimnazjom
przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. W Gminie Wielichowo w roku 2016 będzie przyjmowało
absolwentów klas szóstych jedno Gimnazjum w Wielichowie. Proponowane kryteria były uzgodnione z
dyrektorem gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wielichowo na spotkaniu dnia 12 stycznia
2016 r.
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