
UCHWAŁA NR XVII/216/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto 

Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów, stosowane wobec kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznego gimnazjum, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 
publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzenia kryteriów:

Lp. Kryterium: Liczba punktów: Rodzaj dokumentu:
1. Wynik sprawdzianu 

przeprowadzony w ostatnim 
roku nauki w szkole 
podstawowej

do 40 pkt.
suma wyniku przedstawionego
w procentach z części pierwszej 
sprawdzianu  oraz wyniku 
przedstawionego w procentach
z części drugiej sprawdzianu 
pomnożona przez 0,2

zaświadczenie o szczegółowych 
wynikach sprawdzianu

Inne osiągnięcia ucznia 
wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły 
podstawowej w tym:

do 20 pkt.

a) ukończenie szkoły
z wyróżnieniem

5 pkt.

b) aktywność społeczna, w 
tym aktywność na rzecz 
środowiska szkolnego, w 
szczególności
w formie wolontariatu

2 pkt.

laureat konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego  – 7 
pkt.

c) osiągnięcia w konkursach 
organizowanych przez 
Śląskiego Kuratora Oświaty

finalista konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
co najmniej 3 - etapowe 
konkursy o zasięgu 
ogólnopolskim – 5 pkt.
co najmniej 2 etapowe konkursy 
o zasięgu wojewódzkim – 3 pkt.

2.

d) tytuły laureatów 
uzyskane
w innych konkursach

konkursy o zasięgu powiatowym 
lub gminnym – 1 pkt.

świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej

3. Szkoła znajduje się w 
mniejszej odległości od 
miejsca zamieszkania 
kandydata, niż szkoła 
obwodowa

2 pkt. Oświadczenie rodzica/ rodziców 
/opiekuna prawnego/opiekunów 
prawnych

4. Rodzic samotnie 
wychowujący kandydata

2 pkt. Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający rozwód 
lub separację lub akt zgonu oraz 
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oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego 
rodzicem

5. Wielodzietność rodziny 
kandydata

2 pkt. Oświadczenie rodzica/ rodziców 
/opiekuna prawnego/opiekunów 
prawnych

6. Rodzeństwo kandydata 
realizuje obowiązek szkolny
w danej szkole

2 pkt. Oświadczenie rodzica/ rodziców 
/opiekuna prawnego/opiekunów 
prawnych

7. Niepełnosprawność 
kandydata

2 pkt. Orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721,
z późn. zm.)

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Bernard Strzoda

Id: A4DE8651-0B22-40E4-BC28-1579B04D7F11. Podpisany Strona 2




