
UCHWAŁA NR II/246/17 

RADY GMINY KOŚCIERZYNA 

z dnia 03 marca 2017 r. 

w sprawie : określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Kościerzyna 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U.2016  poz.446 z późn.zm. ) oraz art.133 ust.2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59 ) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

Rada Gminy Kościerzyna, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół 

podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina 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 szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kościerzyna, bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się 

odpowiednią liczbę punktów: 

1) zamieszkiwanie na terenie Gminy Kościerzyna – 10 punktów, 

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało 

do tej szkoły – 10 punktów; 

3) wielodzietność rodziny kandydata – 3 punkty; 

4) kandydat objęty jest kształceniem specjalnym – 8 punktów; 

5) niepełnosprawność w rodzinie kandydata - 2 punkty; 

W przypadku równiej liczby punktów decyduje fakt, że kandydat jest mieszkańcem Gminy 

Kościerzyna. 

§ 3. 1. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1 uznaje 

się oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkiwania. 

2. Potwierdzenia spełnienia kryterium o którym mowa w § 2 pkt 2 dokonuje dyrektor szkoły na 

podstawie dokumentacji szkoły. 

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3 uznaje się 

oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny w której wychowuje się kandydat. 

4. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 4 uważa się 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej. 

5. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 5 uważa się 

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, ze zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/113/15 Rady Gminy Kościerzyna w sprawie określenia kryteriów 

obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla 



których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna (publik w Dz.Urz.Woj.Pom.  z 2015r., 

poz.4581).  
 

§ 6. 1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

          Andrzej Bober 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Kościerzyna podjęta w 2015 r. sformułowana była w oparciu o przepisy art. 20e ust. 3-4 zawarte 

w rozdziale 2a - Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawy z dnia 07 

września 1991r. o systemie oświaty. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) uchyla niektóre zapisy ustawy o systemie 

oświaty, m.in. uchyla rozdział 2a ustawy o systemie oświaty (art. 15 pkt 26 ustawy – Przepisy 

wprowadzające).  

Większość regulacji z ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty została przeniesiona 

do ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, m.in. dotyczące przyjmowania do 

publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych 

szkół i publicznych placówek — obecnie zawarte są one w rozdziale 6 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

Stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe do klasy I 

publicznej szkoły podstawowej , której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia 

rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. W po-stępowaniu 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. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.  

 


