
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin

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, poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 
273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145 poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 
320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 
87, poz. 827, poz.1265, poz.1317 i 1650; z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 
642, poz. 811, poz.1146, poz.1198, poz. 1877; z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 oraz 
poz. 1629) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Szczecin, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą 
punktów, jak w załączniku nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Miasto Szczecin, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów, jak w 
załączniku nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2016 r.

1. Kryteria dodatkowe oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria dla uczniów
ubiegających się o przyjęcie do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasto Szczecin, zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły
podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie - 10 pkt.

2) Kandydat do klasy I uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do
której ubiega się o przyjęcie - 5 pkt.

3) Przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w
obwodzie szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie - 3 pkt.

4) Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata do klasy I zamieszkują wraz z dzieckiem w
Gminie Miasto Szczecin - 3 pkt.

2. W celu wykazania spełniania kryterium z ust. 1 pkt 3) rodzice (prawni opiekunowie)
kandydata do klasy I zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie od pracodawcy o
miejscu świadczenia pracy, zaświadczenie od zleceniodawcy o miejscu wykonywania umowy
zlecenia/umowy o dzieło, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzające
wykonywanie pracy w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o
przyjęcie.

3. W celu wykazania spełnienia kryterium z ust. 1 pkt 4) rodzice (prawni opiekunowie)
kandydata do klasy I zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie
Gminy Miasto Szczecin.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2016 r.

1. Kryteria dodatkowe oraz punkty przyznawane za poszczególne kryteria dla uczniów
ubiegających się o przyjęcie do klasy I publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Miasto Szczecin, zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) Punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej przelicza się następująco:

celujący - 4 punkty,
bardzo dobry - 3 punkty,
dobry - 2 punkty,
pozostałe oceny - 0 punktów.

a) język polski -  punkty wynikające z przelicznika x 2,
b) matematyka -  punkty wynikające z przelicznika x 2,
c) historia i społeczeństwo - punkty wynikające z przelicznika,
d) język obcy nowożytny -  punkty wynikające z przelicznika,
e) przyroda -  punkty wynikające z przelicznika.

2) Punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej przelicza się następująco:

a) zachowanie wzorowe - 3 pkt.,
b) zachowanie bardzo dobre - 2 pkt.,
c) inne zachowanie - 0 pkt

2. Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) jest
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
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Uzasadnienie

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),
wskazała nowe zasady przyjęć do przedszkoli, szkół i placówek pozaszkolnych. Zgodnie z
ww. ustawą, w rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kandydaci
zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, zgodnie z przepisami ustawy, kryteria,
liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia określa organ stanowiący
gminy, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały będzie stanowiło spełnienie wymogu
ustawowego regulującego kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół
podstawowych i gimnazjów.
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