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UCHWAŁA NR XIV/110/2016
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjalnych, dla których Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515)
oraz art. 20 c 4-6, art. 20 e 3-4 w zw. z art. 20 zf ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz.U.2004.256.2572 ze zm.) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli, prowadzonych przez
Gminę Kłodawa;
2) kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych
przez Gminę Kłodawa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół,
3) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.
§ 2. Ustala się następujące kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę
Kłodawa, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (dotyczy dzieci z terenu
Gminy Kłodawa):
a) zameldowanie na terenie Gminy Kłodawa (2 pkt.);
b) praca zawodowa obojga rodziców/opiekunów (2 pkt.);
c) dziecko już uczęszczające do danego przedszkola (1 pkt).
d) rodzeństwo dzieci uczęszczających (1pkt);
e) wyjątkowa sytuacja rodzinna /opieka GOPS (1pkt).
§ 3. Ustala się kryteria przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałe poza
obwodem danej szkoły podstawowej:
a) główne kryteria rekrutacyjne
- rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki - 2pkt.;
- rodzic dziecka jest pracownikiem szkoły - 2pkt.;
- przynajmniej jedno z rodziców pracuje w obwodzie szkoły, do której złożono wniosek - 2pkt.;
- szkoła jest w dogodnym dla rodzica i dziecka położeniu -2pkt.;
b) dodatkowe kryteria rekrutacyjne - (uwzględniane w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez
liczbę kandydatów przekraczającą ilość miejsc w szkole):
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- dziecko z rodziny wielodzietnej (co najmniej troje dzieci, niepracujących, uczących się) - 1pkt;
- dziecko niepełnosprawne (posiada Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) - 1pkt;
- dziecko rodziców/opiekunów,
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- dziecko objęte pieczą zastępczą - 1pkt;
- dziecko posiada rodzeństwo niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności) - 1pkt;
- dziecko wychowywane samotnie przez rodzica - 1pkt.
§ 4. 1. Ustala się kryteria przyjęcia do klasy pierwszej szkoły gimnazjalnej dla dzieci zamieszkałe poza
obwodem danej szkoły podstawowej:
a) wyniki sprawdzianu na zakończenie klasy szóstej,
b) oceny uzyskane na zakończenie klasy szóstej,
c) oceną z zachowania ( minimum ocena dobra ).
2. Liczbę punktów oblicza się w następujący sposób:
a) za ocenę zachowania:
- wzorowe - 5 punktów;
- bardzo dobre - 3 punkty;
- pozostałe oceny nie są punktowane;
b) za oceny roczne - z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka obcego, którego uczył się
w szkole podstawowej:
- celujący - 6 punktów;
- bardzo dobry - 5 punktów;
- dobry - 4 punkty;
- dostateczny - 3 punkty;
- dopuszczający - 0 punktów;
c) za szczególne osiągnięcia:
- za osiągnięcia artystyczne na szczeblu wojewódzkim - 5 punktów;
- za osiągnięcia artystyczne na szczeblu powiatowym - 4 punkty;
- za sprawdzian szóstoklasisty: maksymalnie 4 punkty (liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie
dzielona przez 10).
3. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od powyższych kryteriów: za uzyskanie tytułu finalisty - 10
punktów, a za uzyskanie dwóch lub więcej tytułów finalisty - 15 punktów.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi
dysponuje gimnazjum lub kandydaci uzyskali tę samą ilość punktów, pierwszeństwo w postępowaniu
rekrutacyjnym mają uczniowie, których rodzeństwo aktualnie uczy się w danym gimnazjum.
§ 5. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
1. o których mowa w § 2: zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie
placówki o uczęszczaniu dziecka lub rodzeństwa, zaświadczenie z GOPS,
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2. o których mowa w § 3: a) oświadczenia rodzica/opiekuna b) oświadczenie rodzica/opiekuna
o wielodzietności, orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ilekroć jest mowa o orzeczeniu,
zaświadczenie GOPS o pieczy zastępczej, oświadczenie rodzica/opiekuna o samotnym wychowywaniu
dziecka,
3. o których mowa w § 4: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE ze
sprawdzianu, zaświadczenia (dyplomy) potwierdzające osiągnięcia wymienione w punkcie 2c) i 3.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera

