
 

UCHWAŁA Nr XIV.152.2015 

RADY GMINY ZŁOTÓW 
z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 
 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Złotów 

 

           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) oraz art. 20zf pkt 1 w związku z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia                     

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Gminy Złotów uchwala, 

co następuje: 
 

        § 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej 

klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Złotów, a także dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryterium 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

        § 2.  W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Złotów, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, 

którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty 

Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej 

 

40 Zaświadczenie o szczegółowych wynikach 

sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego 

przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem 
5 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

przez kandydata. 

Szczególne osiągnięcia na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej 
10 x 

Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja będzie 

uczęszczało do tej szkoły 

10 Potwierdzenia dokonuje dyrektor gimnazjum na 

podstawie dokumentacji szkolnej. 

Wielodzietność rodziny kandydata 10 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej. 

        

        § 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XIV.152.2015  Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Złotów 

 

 

 Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, 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 

gminnym gimnazjom przeprowadzenie rekrutacji .  

Niniejsza uchwała została uzgodniona z dyrektorami gimnazjów, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Złotów. 
 
 
 
 
 

 


