UCHWAŁA NR XVIII/109/2016
RADY GMINY W I E R Z B I C A
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wierzbica
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2015 r. poz.1515, 1045, 1890/ oraz art 20 zf pkt.1 w związku z
art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2015 r., poz.
2156 z późn.zm. ¹) / uchwala się :
§ 1. Określa się kryteria naboru do publicznych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica wraz z liczbą
punktów dla każdego z kryteriów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do rekrutacji począwszy od roku
szkolnego 2016/2017.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r, poz. 7, z 2015 r, poz. 357,
poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r, poz. 35 i 64.

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XVIII/109/2016
RADY GMINY W I E R Z B I C A
z dnia 14 marca 2016 roku
Zgodnie z art. 20 e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U.2015.2156/,
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 i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym publicznym
gimnazjom przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria były
uzgodnione z dyrektorami gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski

Załącznik do UCHWAŁY NR XVIII/109/2016
RADY GMINY WIERZBICA z dnia 14 marca 2016r.
1. Kryteria główne w postępowaniu rekrutacyjnym:
Lp. Kryterium
Liczba punktów
Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów
Kryteria główne w postępowaniu
100 pkt- maksymalna liczba
rekrutacyjnym
punktów możliwych do
uzyskania na I etapie
postępowania rekrutacyjnego
1.
Wynik sprawdzianu w klasie szóstej
40 pkt - maksymalna liczba
Zaświadczenie
szkoły podstawowej
punktów możliwa do uzyskania
o szczegółowych
(w przypadku przeliczania na
wynikach
punkty wyników sprawdzianu
sprawdzianu w klasie
przyjmuje się,że wynik
szóstej (dokument
przedstawiony w procentach
składany w oryginale)
z części pierwszej i wynik
przedstawiony w procentach
z części drugiej sprawdzianu
mnoży się przez 0,2).
2.
Świadectwo ukończenia szkoły
5 pkt
Świadectwo ukończenia
podstawowej z wyróżnieniem
szkoły podstawowej
(dokument składany
w oryginale)
3.
Średnia ocen na świadectwie
Świadectwo ukończenia
ukończenia szkoły podstawowej:
szkoły podstawowej
1. od 4,75 do 6,00
20 pkt
(dokument składany
2.od 4,00 do 4,74
15 pkt
w oryginale)
3. od 3,00 do 3,99
10 pkt
4.od 2,00 do 2,99
5 pkt
4.
Ocena zachowania
Świadectwo ukończenia
1.wzorowa
20pkt
szkoły podstawowej
2.bardzo dobra
15 pkt
(dokument składany
3.dobra
10 pkt
w oryginale)
4.poprawna
5 pkt
5.nieodpowiednia
0 pkt
6.naganna
0 pkt
5.
Szczególne osiągnięcia wymienione
13 pkt - maksymalna liczba
Świadectwo ukończenia
na świadectwie ukończenia szkoły
punktów możliwych do
szkoły podstawowej
podstawowej, w tym uzyskanie
uzyskania za wszystkie
(dokument składany
wysokiego miejsca nagrodzonego lub osiągnięcia.
w oryginale)
uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych organizowanych przez
kuratora oświaty albo organizowanych
co najmniej na szczeblu powiatowym
przez inne podmioty działające na
terenie szkoły tj.1) :
1) Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do
szkół w pierwszej kolejności.
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1. Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na
podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
b) tytułu laureata konkursu
tematycznego
lub interdyscyplinarnego
c) tytułu finalisty konkursu
tematycznego
lub interdyscyplinarnego
2. Uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego
b) dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego
c) tytułu laureata konkursu
tematycznego lub
interdyscyplinarnego
d) dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
e) tytułu finalisty konkursu
tematycznego
lub interdyscyplinarnego
f) dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
3. Uzyskanie wysokiego miejsca 2) w
zawodach wiedzy innych niż
wymienione w pkt 1-2,
artystycznych lub sportowych
organizowanych przez
kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na
szczeblu:
a) międzynarodowym
b) krajowym
c) wojewódzkim
d) powiatowym

10 pkt
7 pkt

Zaświadczenia wydane
przez organizatora
konkursu

5 pkt

7 pkt

Zaświadczenia wydane
przez organizatora
konkursu

10 pkt
5 pkt
7 pkt
3 pkt
5 pkt

4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

2) Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej
wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i
gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
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6.

Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz
środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

7.

W przypadku uczniów zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu , na podstawie art.44zw
ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy o
systemie oświaty przelicza się na
punkty oceny wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej :
1. z jęz. polskiego i matematyki
ocenie wyrażonej w stopniu:
a) celującym
b) bardzo dobrym
c) dobrym
d) dostatecznym
e)dopuszczającym

przyznaje się 20 pkt
przyznaje się 16 pkt
przyznaje się 12 pkt
przyznaje się 8 pkt
przyznaje się 2 pkt

2. z jęz. obcego nowożytnego ocenie
wyrażonej w stopniu:
a) celującym
b) bardzo dobrym
c) dobrym
d) dostatecznym
e)dopuszczającym

przyznaje się 20 pkt
przyznaje się 16 pkt
przyznaje się 12 pkt
przyznaje się 8 pkt
przyznaje się 2 pkt

Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
(dokument składany
w oryginale)
Świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej
(dokument składany
w oryginale)

2. Kryteria dodatkowe – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacyjnym
Kryteria dodatkowe – w przypadku
równorzędnych wyników uzyskanych
na I etapie rekrutacyjnym (brane pod
uwagę łącznie)

Kandydat spełnia kryterium
1pkt /
nie spełnia kryterium 0 pkt

1.

Kandydat z rodziny wielodzietnej –
(oznacza rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci)

Kandydat spełnia
/nie spełnia kryterium

Oświadczenie rodzica
/prawnego opiekuna/

2.

Kandydat niepełnosprawny

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego
wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności lub
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3.
4.

W Szkole lub Zespole Szkół obowiązek
szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia
kryterium
Odległość miejsca zamieszkania
Kandydat spełnia/nie spełnia
kandydata od siedziby gimnazjum do kryterium
którego kandyduje jest mniejsza, niż
od siedziby jego gimnazjum
obwodowego.

o stopniu
niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia
27 .08. 1997 r.o rehabi.
zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
/Dz.U.2011.127.721/ –
dokumenty mogą być
składane: w oryginale,
albo mogą być także
składane w postaci kopii
poświadczonej za
zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.
Oświadczenie rodzica
/prawnego opiekuna/
Oświadczenie rodzica
/prawnego opiekuna/

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Józef Kwiatkowski
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