
Uchwała Nr .......................
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia ................................

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego 
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(t.j.    Dz.U. z 2015r. Poz. 1515,1045,1890) oraz 20zf pkt 1 ,w związku z art. 20e ust.3 i 4 i  ustawy z dnia 
7 września 1991r.o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2156), Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, 
 co następuje:

§ 1

1.Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy  gimnazjum 
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia  tych 
kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 
dokonuje dyrektor szkoły.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

§ 3

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

                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                        Bożena Daszewska



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ..........
                                                                                         Rady Gminy Cedry Wielkie

                                                                                           z dnia ..................................

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

wyszczególnienie
Wartość

kryterium
w punktach

Dokumenty
niezbędne 
do potwierdzenia
kryteriów

1.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, przyjmowany jest do gimnazjum
w pierwszej kolejności, niezależnie od stosowanych kryteriów.

 kopia
zaświadczenia
laureata

2 Uczeń  uczęszczał do szkoły – kontynuacja nauki. 5
zaświadczenie dyr.

szkoły

3.

                                                                                                                                                kopia zaświadczenia                    
                                                                                                                        o szczegółowych wynikach sprawdzianu      

                                                                                         przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
Suma punktów zdobytych na sprawdzianie:   

 100% - 75% 10
   74% - 50% 8
   49% - 30% 5
  30% - 20% 1

4

       średnia ocen z języka polskiego, matematyki i języka obcego:                                                         kopia świadectwa
                                                                                                                                                                                                              ukończenia szkoły   

 Średnia powyżej 5,5 18
 Średnia od 5 do 5,5 15
 Średnia od 4 do 5 12
 Średnia od 3 do 4 9

5. Szczególne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 6  kopia świadectwa

6.

          Ocena zachowania:                                                                                                                          kopia świadectwa
wzorowe 6

bardzo dobre 5

dobre 4

                                          
                                                          



Uzasadnienie

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym 
do pierwszej klasy gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego 
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Cedry Wielkie.

          Zgodnie z art. 20e ust.3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznego gimnazjum mogą byc przyjęcie do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzacy, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 
społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
        Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym 
gminnym gimnazjom przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria 
były uzgadniane z dyrektorami gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedry 
Wielkie.
        Projekt uchwały był konsultowany na podstawie art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.


