Uchwała Nr XIX/186/16
Rady Gminy Raszyn
z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum
prowadzonego przez Gminę Raszyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
gimnazjum, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
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 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 oraz 20zf ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), uchwala się co następuje:
§ 1.
Ilekroć jest mowa o:
1) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć świadectwo
ukończenia szkoły na poziomie klasy VI szkoły podstawowej,
2) sprawdzianie – należy przez to rozumieć sprawdzian w klasie szóstej szkoły
podstawowej.
§ 2.
1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raszyn, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:
1) wynik ze sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej –
liczba punktów na zaświadczeniu - maks. 40 pkt,
2) punkty za oceny z trzech przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny)- maks. 30
pkt.:
a) ocena celująca – 10 pkt,
b) ocena bardzo dobra – 8 pkt,
c) ocena dobra – 5 pkt,
d) ocena dostateczna – 2 pkt,
3) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej – maks. 10 pkt.:
a) zachowanie wzorowe – 10 pkt,
b) zachowanie bardzo dobre –6 pkt,
c) zachowanie dobre- 4 pkt,
d) inne zachowanie – 0 pkt,
4) inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej- maks.
20 pkt.:
a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt,
b) osiągnięcia w konkursach, zawodach (I-III miejsce):
- etap ogólnopolski – 8 pkt,
- etap wojewódzki – 5 pkt,
- etap powiatowy – 2 pkt,
5) punkty wynikające z innych kryteriów związanych z sytuacją rodzinną kandydata:
a) rodzice (prawni opiekunowie) kandydata są pracownikami danej szkoły -5 pkt,
b) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 4 pkt,
c) kandydat, którego miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się
na terenie Gminy Raszyn- 3 pkt,
d) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej na terenie Gminy Raszyn – 2 pkt,

e) wielodzietność rodziny kandydata- 2 pkt,
f) niepełnosprawność kandydata- 2 pkt,
g) niepełnosprawność rodziców kandydata- 2 pkt,
h) samotne wychowywanie kandydata – 2 pkt,
i) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt,
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 1: kopia zaświadczenia o wyniku sprawdzianu,
2) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 2-4: kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
3) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a-e: stosowne oświadczenia rodziców (prawnych
opiekunów),
4) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. f-g: kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego
wydanego
ze
względu
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.),
5) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. h: kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego
orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,
6) w zakresie § 2 ust. 1 pkt 5 lit. i: kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015, poz. 332 z późn. zm.).
3. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 pkt 1-2 i pkt 4-6 poświadcza za zgodność
z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek
przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156).
Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),
wprowadziła nowy tryb określania kryteriów przyjęć do klas pierwszych publicznych
gimnazjów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Zgodnie z ww. ustawą, w rekrutacji do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza
obwodem tego gimnazjum, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
Począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, w postępowaniu rekrutacyjnym
brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, który przyznaje dla każdego
z nich określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny
oraz lokalnych potrzeb społecznych. 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 2015 r. poz. 2156) organem
właściwym do określenia tych kryteriów, liczby punktów za kryterium oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia jest rada gminy. Zaproponowane w projekcie niniejszej
uchwały kryteria zostały opracowane w uzgodnieniu z dyrektorem gimnazjum.
Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały należy uznać za zasadne.

