UCHWAŁA NR XVI/121/15
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilamowice
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572, ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015.1515 j.t.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co
następuje:
§ 1.
Uchwała określa:
1) kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wilamowice, posiadających obwody,
2) kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilamowice,
posiadających obwody,
3) liczbę punktów przyznawanych poszczególnym kryteriom, o których mowa w pkt 1) i 2),
4) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1) i 2).
§ 2.
Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice zwanych dalej "szkołą", wraz z przyznaną im liczbą
punktów:
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły, do której o przyjęcie ubiega się kandydat - 6
punktów,
2) odległość szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie jest mniejsza od odległości od miejsca
zamieszkania kandydata do szkoły, w obwodzie której kandydat zamieszkuje - 4 punkty,
3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu szkoły, do której
kandydat ubiega się o przyjęcie - 3 punkty,
4) niepełnosprawność kandydat a - 6 punktów,
5) niepełnosprawność jednego, obojga rodziców lub rodzeństwa - 3 punkty.
§ 3.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, określonych w § 3 pkt 1) - 5), są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców,
2) oświadczenie rodziców,
3) zaświadczenie o zatrudnieniu,
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późniejszymi zmianami),
5) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późniejszymi zmianami).
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§ 4.
Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zwanych dalej "gimnazjum", wraz z przyznaną im liczbą
punktów:
1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego gimnazjum, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat
- 6 punktów,
2) odległość gimnazjum, do którego kandydat ubiega się o przyjęcie jest mniejsza od odległości od miejsca
zamieszkania kandydata do gimnazjum, w którego obwodzie kandydat zamieszkuje - 4 punkty,
3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się na terenie obwodu gimnazjum do
którego kandydat ubiega się o przyjęcie-3 punkty,
4) niepełnosprawność kandydata- 6 punktów,
5) niepełnosprawność jednego, obojga rodziców lub rodzeństwa-3 punkty,
6) wyniki sprawdzianu o których mowa w art.44 zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami):
a) 80 punktów do 60 punktów uzyskanych przez kandydata w sprawdzianie -5 punktów,
b) 59 punktów do 40 punktów uzyskanych przez kandydata w sprawdzianie -3 punkty,
c) 39 punktów do 20 punktów uzyskanych przez kandydata w sprawdzianie - 1 punkt.
7) średnia arytmetyczna ocen na świadectwie ukończenia szkoły przez kandydata:
- średnia 6 do 5 -5 punktów,
- średnia 4,99 do 3 - 3 punkty,
- średnia 2,99 do 2 - 1 punkt.
§ 5.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 5 pkt 1) - 7) są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców,
2) oświadczenie rodziców,
3) zaświadczenie o zatrudnieniu,
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późniejszymi zmianami),
5) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy a dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz.721 z późniejszymi zmianami),
6) zaświadczenie wydane przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
7) świadectwo ukończenia szkoły.
§ 6.
Uchwała ma zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół i publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wilamowice począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
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§ 8.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez
rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie
Gminy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Nycz
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