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UCHWAŁA NR XVII/13/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki,
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515, zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm.: z 2015 r. poz. 1045, poz. 1048) Rada Miejska
w Koluszkach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koluszki, ich wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, w brzmieniu
stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Koluszki, ich wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Koluszkach
Anna Szostak
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/13/2016
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 18 stycznia 2016 r.
KRYTERIA NABORU, ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA KOLUSZKI

LP.

KRYTERIUM NABORU

1

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny
lub roczne przygotowanie przedszkolne w tej samej
szkole/zespole szkół
Kandydat realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się
w obwodzie wybranej szkoły podstawowej
Wielodzietność rodziny kandydata: troje dzieci 1 punkt; czworo dzieci - 2 punkty; pięcioro i więcej
dzieci - 3 punkty
Rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w
obwodzie szkoły/zespołu szkół lub opiekunowie
kandydata wskazani przez rodziców, zajmujący się
dzieckiem pod nieobecność rodziców/prawnych
opiekunów, mieszkają w obwodzie szkoły/zespołu
szkół

2

3

4

WARTOŚĆ
PUNKTOWA
2

1

od 1 do 3

DOKUMNETY POTWIERDZAJĄCE
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej w
posiadaniu danej jednostki
Dane potwierdza dyrektor przedszkola
znajdującego się w obwodzie wybranej
szkoły podstawowej
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/13/2016
Rady Miejskiej w Koluszkach
z dnia 18 stycznia 2016 r.
KRYTERIA NABORU, ICH WARTOŚĆ PUNKTOWA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE
DO POTWIERDZENIA KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM DO GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA KOLUSZKI
WARTOŚĆ
PUNKTOWA

LP.

KRYTERIUM NABORU

1

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w
tej samej szkole/zespole szkół

2

Kandydat do gimnazjum jest absolwentem szkoły
podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół

1

2

3

4

5

Wielodzietność rodziny kandydata: troje dzieci 1 punkt; czworo dzieci - 2 punkty; pięcioro i więcej
dzieci - 3 punkty
Wyniki nauczania: średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: średnia od 4,00 do 4,74 1 punkt; od 4,75 do 5,00 - 2 punkty; od 5,01 do 6,00 3 punkty i ocena z zachowania: wzorowa - 2 punkty;
bardzo dobra - 1 punkt
Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

od 1 do 3

DOKUMNETY POTWIERDZAJĄCE
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
Dane potwierdza dyrektor szkoły na
podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 1 do 5
1

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

