
UCHWAŁA NR XII/93/16
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas 

pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół.

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, 1045 i 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2156, 357, 1045 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych 
gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczbę punktów i dokumenty niezbędne 
do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 25 lutego 2016 r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodem szkoły

Kryteria rekrutacji do klasy 
pierwszej publicznej szkoły 

podstawowej dla 
kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły 
Kryterium

Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

Wielodzietność rodziny 
kandydata

10 Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego

Niepełnosprawność 
kandydata

10 Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

kandydata
Samotne wychowanie 
kandydata w rodzinie

10 Pisemne oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego

W szkole spełnia obowiązek 
szkolny rodzeństwo 

kandydata

20 -

Kandydat uczęszczał do 
oddziału przedszkolnego, 
innej formy wychowania 
przedszkolnego w danej 

szkole

20 -

Miejsce zamieszkania 
kandydata znajduje się w 

pobliżu szkoły

20 Oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/16

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 25 lutego 2016 r.

Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły

Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

Liczba punktów uzyskanych 
na sprawdzianie

max. 60 Zaświadczenie o 
sprawdzianie

Liczba punktów uzyskanych 
ze średniej ocen na 

świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej

max. 60 Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

W szkole spełnia obowiązek 
szkolny rodzeństwo 

kandydata

10 -

Świadectwo ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem

5 Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

Inne osiągnięcia kandydata max. 13 Dyplomy, zaświadczenia
Wolontariat 2 Zaświadczenie

Klasa sportowa
Zaliczenie próby 
sprawnościowej

60 -

Rekomendacja klubu 
sportowego

20 Pismo z klubu

Liczba punktów uzyskanych 
na sprawdzianie

max. 60 Zaświadczenie o 
sprawdzianie

Liczba punktów uzyskanych 
ze średniej ocen na 

świadectwie ukończenia 
szkoły podstawowej

max. 60 Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

Świadectwo ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem

5 Świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

Osiągnięcia sportowe max. 13 Zaświadczenia, dyplomy
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XII/93/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru i ich wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych
szkół.

Podjęcie powyższej uchwały wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie

przyjmowania dzieci do publicznych placówek. Nowelizacja tej ustawy wprowadzając jednolite

zasady rekrutacji, nałożyła również na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacyjnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem.

Uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i

gimnazjum w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu tych szkół. Ustalone

kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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