
UCHWAŁA NR XVII/139/16
RADY GMINY W BIESIEKIERZU

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę 
Biesiekierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515 z późn.zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas pierwszych 
szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz, liczbę punktów przyznaną 
danemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 

Lp. Kryterium Liczba 
punkt
ów

Dokument potwierdzajacy spełnienie kryterium

1.  Rodzeństwo uczęszcza do danej 
szkoły 

 5  Potwierdzenie wydane przez dyrektora szkoły wydane na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu szkoły

2.  Rodzice lub rodzic 
wskazali/wskazał Gminę 
Biesiekierz jako miejsce 
zamieszkania 

 3  Oświadczenie rodziców/rodzica

3.  Rodzice lub rodzic pracują/pracuje 
lub prowadzą/prowadzi działalność 
gospodarczą w obwodzie szkoły 

 2  Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4.  Kandydat kończący 6 lat w roku 
kalendarzowym, w którym ubiega 
się o przyjęcie do szkoły 

 5  Zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola

§ 2. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół do klas pierwszych 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biesiekierz, liczbę punktów przyznaną danemu 
kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: 

1) Grupa I: 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokument 
potwierdzający 
spełnienie 
kryterium

1.  Punkty ze sprawdzianu po szkole podstawowej - iloczyn wyniku procentowego 
z każdej części sprawdzianu pomnożony przez 0,2 

 Zaświadczenie 
z OKE 
o sprawdzianie

2.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  5  Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej

 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem 
o zasięgu:wojewódzkim,ponadwojewódzkim,ogólnopolskim,międzynarodowym: 

 Zaświadczenie ze 
szkoły podstawowej

1) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 10 
2) tytułu laureata konkursu przedmiotowego 7

3. 

3) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
4.  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie 

w zawodach wiedzy,artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej 

 13  Zaświadczenie ze 
szkoły podstawowej

5.  Za osiagnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego  2  Zaświadczenie ze 
szkoły podstawowej

6.  Suma punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
z obowiązkowych przedmiotów Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego: 

 Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej
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1) celujący 20 
2) bardzo dobry 16
3) dobry 12
4) dostateczny 8
5) dopuszczalny 2

2) Grupa II : 

Lp.  Kryterium  Liczba 
punktó
w 

 Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.  Rodzeństwo uczęszcza do danej 
szkoły 

 5  Potwierdzenie wydane przez dyrektora szkoły wydane na podstawie dokumentacji 
będącej w posiadaniu szkoły

2.  Rodzice lub rodzic 
wskazali/wskazał Gminę 
Biesiekierz jako miejsce 
zamieszkania 

 3  Oświadczenie rodziców/rodzica

3.  Rodzice lub rodzic pracują/pracuje 
lub prowadzą/prowadzi działalność 
gospodarczą w obwodzie szkoły 

 2  Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Marek Płaza
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