
UCHWAŁA NR XXII/166/15
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej  dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm) oraz 20 zf pkt 1  w związku z art. 20 e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),  Rada Miasta Kościerzyna na wniosek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej 
dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 2. W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla których organem 
prowadzącym jest  Gmina Miejska Kościerzyna, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym 
przyznaje się odpowiednią liczbę punktów;

L.
p. Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium

Liczba 
punktó

w

1.
Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego/przedszkola w wybranej 
szkole

Dokumentacja szkolna. 2

2. Uczeń zamieszkuje na terenie Miasta 
Kościerzyna.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania. 2

3. Do szkoły  uczęszcza rodzeństwo 
kandydata.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa 
do szkoły. 1

5. Rodzic jest pracownikiem 
przedszkola/szkoły. Oświadczenie o zatrudnieniu. 1

6 Rodzic pracuje na terenie Miasta 
Kościerzyna. Oświadczenie o zatrudnieniu. 1

§ 3. Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie określonych kryteriów stanowią załączniki do  uchwały:

a) Oświadczenie o miejscu zamieszkania załącznik nr 1;

b) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły – załącznik nr 2;

c) Oświadczenie o zatrudnieniu – załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis

Id: 6653BDC0-5FBB-42C1-8FAE-6B940CA4E59E. Podpisany Strona 2



……………………………………….   Załącznik nr 1 do Uchwały  

Imię i Nazwisko       Nr XXII/166/15 Rady Miasta 
        Kościerzyna z dnia 30.12.2015 r. 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że   

   

 

 ……………………………………………..……, zamieszkuje wraz z rodzicami  pod 

 

wskazanym adresem:………………………………………………………................................ 
                                  

  
 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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……………………………………….   Załącznik nr 2 do uchwały 

Imię i Nazwisko       Nr XII /166/15 Rady Miasta  

        Kościerzyna z dnia 30.12. 2015 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że     

 

 

rodzeństwo …………………………………..… kandydata ………………………………... 
                                  (imię i nazwisko rodzeństwa)           (imię i nazwisko kandydata) 
 

uczęszcza do ………………………………………………. 
               (nazwa placówki) 

 
                     

 
 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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……………………………………….   Załącznik nr 3  do Uchwały  

Imię i Nazwisko       Nr XII /166/15 Rady Miasta 
        Kościerzyna z dnia 30.12. 2015 r. 

……………………………………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

 

 

 
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

1
, oświadczam, że   

   

 

ja, rodzic ……………………………………………..……, jestem zatrudniona/y w   
                                            (imię i nazwisko kandydata) 
 

…………………………………………………………..w…………………………………….. 
                           (nazwa placówki)         

  
 

 

 

 

……………………                                       …………………………………. 
         Data                                                    Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania 

przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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UZASADNIENIE

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa 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, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na
osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.

Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym gminnym/miejskim
szkołom podstawowym przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Proponowane kryteria były
uzgadniane z dyrektorami szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna.
Projekt uchwały był konsultowany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
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