
UCHWAŁA NR X V /78/2016 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernikowo, określenia 
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia

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 j.t. 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 j.t. z późn. 
zm .) uchwala się , co następuje :

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniach rekrutacyjnych do klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernikowo , dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem danej szkoły podstawowej -  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania 
tych kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum 
prowadzonego przez Gminę Czernikowo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
gimnazjum -  załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach 
rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czernikowo, 
począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

mgr Jadwiga Padlewska

Przewodnicząca Rady Gminy



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/78/2016 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 24 marca 2016 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych 
kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Gminę Czernikowo, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem tej szkoły

Lp. Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów

1

Kontynuacja nauki w danej szkole 
podstawowej po realizacji 

obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego w obwodzie tej szkoły

10

Oświadczenie rodziców o 
miejscu realizacji obowiązku 

przygotowania przedszkolnego 
ich dziecka

2
Realizacja obowiązku szkolnego w 

szkole podstawowej 
przez rodzeństwo kandydata

8

Oświadczenie rodziców 
potwierdzające realizację 

obowiązku nauki ich 
dzieci/dziecka w danej szkole

3

Miejsce pracy rodziców 
lub jednego z rodziców kandydata 

znajduje się w miejscowości należącej 
do obwodu szkoły podstawowej

7 Oświadczenie rodziców o ich 
miejscu pracy zawodowej

4

W obwodzie szkoły podstawowej 
zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców 
w zapewnieniu opieki

5

Oświadczenie rodziców 
o zamieszkiwaniu krewnych, 

którzy wspierają ich w 
zapewnieniu dziecku należytej 

opieki



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XV/78/2016 
Rady Gminy Czernikowo 
z dnia 24 marca 2016 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzania tych 
kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
gimnazjum prowadzonego przez Gminę Czernikowo, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem tej szkoły

Lp. Kryterium Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów

1 Kontynuacja nauki w gimnazjum po 
realizacji obowiązku szkolnego w 

szkole podstawowej na terenie 
Gminy Czernikowo

10 Oświadczenie rodziców o miejscu 
realizacji obowiązku szkolnego 

w szkole podstawowej ich dziecka

2 Miejsce pracy rodziców 
lub jednego z rodziców kandydata 

znajduje się na terenie Gminy 
Czernikowo

8 Oświadczenie rodziców o ich 
miejscu pracy zawodowej

3 Realizacja obowiązku szkolnego 
przez rodzeństwo kandydata 
w szkołach na terenie Gminy 

Czernikowo

6 Oświadczenie rodziców 
potwierdzające realizację 

obowiązku nauki ich 
dzieci/dziecka w danej szkole

4 W obwodzie gimnazjum 
zamieszkują krewni kandydata 

wspierający rodziców 
w zapewnieniu opieki

5 Oświadczenie rodziców 
o zamieszkiwaniu krewnych, 

którzy wspierają ich w 
zapewnieniu dziecku należytej 

opieki



U zasadnienie

Niniejsza uchwala reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół 
podstawowych i gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsce kandydatów spoza 
obwodu tych szkół.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub 
publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 
rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałej w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego 
gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa łub dane publiczne gimnazjum 
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym należy brać wówczas 
pod uwagę kryteria określone przez radę gminy w uchwale. Przepisy zawarte w art.20e ust. 
3 i 4 ustawy o systemie oświaty obligują organy prowadzące do określenia kryteriów 
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny 
oraz lokalnych potrzeb społecznych. Rada gminy przyznaje kryteriom określoną liczbę 
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Przyjęte kryteria będą miały zastosowanie w procedurze rekrutacji począwszy od roku 
szkolnego 2016/2017 . Dotychczas (w okresie przejściowym) obowiązywały kryteria 
określone w statucie szkoły zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r. 
poz. 7 ze zm.).

Zgodnie z art. 20zf ustawy o systemie oświaty zadania i kompetencje określone w art. 
20e ust. 3 i 4 wykonuje rada gminy.


