
UCHWAŁA NR XX/160/16
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina Trzcianka jest 

organem prowadzącym

Na podstawie art. 20e ust.3 i 4 oraz art. 20zf ust.1 ustawy z dnia 7 września                   
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz.2156, z 2016r. poz. 35),  w związku  
z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2015r. poz.1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Miejska Trzcianki uchwala co 
następuje:

§ 1. Określa się kryteria, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wobec 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, do których chcą być 
przyjęci, prowadzonych przez gminę Trzcianka wraz z odpowiadającą im liczbą 
punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły podstawowej - 5 
punktów,

2) kandydat uczęszczający w poprzednim roku szkolnym do przedszkola 
znajdującego się w obwodzie danej szkoły podstawowej - 10 punktów,

3) miejsce zamieszkania kandydata - gmina Trzcianka - 5 punktów,
4) dziecko, którego rodzic pracuje w oświacie – 5 punktów.

§ 2. Określa się kryteria, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wobec 
kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów, do których chcą być przyjęci, 
prowadzonych przez gminę Trzcianka wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danego gimnazjum - 5 punktów,
2) kandydat uczęszczający w poprzednim roku szkolnym do szkoły podstawowej 

znajdującej się w obwodzie danego gimnazjum - 10 punktów,
3) miejsce zamieszkania kandydata - gmina Trzcianka - 5 punktów,
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie ww. kryteriów są oświadczenia rodziców 
uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

§ 4. Kryteria zawarte w § 1 i § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w 
postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę Trzcianka począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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