
 

UCHWAŁA NR XVII/119/16 

RADY GMINY KOBYLANKA 

z dnia  28 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Koby-

lanka 

Na podstawie art. 20e ust.3 i 4, art. 20o ust.4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół 

podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylanka, dla kandydatów zamieszkałych poza ob-

wodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 

2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Kłos 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 4 marca 2016 r.

Poz. 1020



 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1 

                         do Uchwały Nr XVII/119/16 

                                               Rady Gminy Kobylanka  

       z dnia 28 stycznia 2016 r. 

         

 

Lp. Kryterium Liczba  

punktów. 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów. 

 

1. Rodzice zamieszkują w obwodzie 

szkoły. 

 

        10 Oświadczenie rodziców. 

2. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w danej szkole. 

 

        7 Dokumentacja szkolna. 

3. W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo ucznia. 

 

        5 Dokumentacja szkolna. 

4.     Miejsce pracy jednego z rodziców 

ucznia znajduje się w obwodzie 

szkoły. 

 

        6 Zaświadczenie z zakładu pracy. 

5. Samotne wychowywanie kandydata w 

rodzinie. 

 

        3 Prawomocny wyrok sądu 

rodzinnego orzekający rozwód 

lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego 

rodzicem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 1020



 

 

                  Załącznik Nr 2  

        do Uchwały Nr XVII/119/16 

        Rady Gminy Kobylanka  

z dnia  28 stycznia 2016 r. 

 

 

 Lp.                           Kryterium  Liczba punktów  Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów 

 1. Liczba punktów uzyskanych przez 

kandydata podczas sprawdzianu na 

zakończenie szkoły podstawowej. 

  1 pkt ze 

sprawdzianu 

równa się 1 pkt 

do rekrutacji. 

 Zaświadczenie Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

 2. W szkole obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo ucznia. 
5    Dokumentacja szkolna. 

 3. Świadectwo ukończenia szkoły                  

z wyróżnieniem. 
10   Świadectwo ukończenia 

szkoły. 

 4. Tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu 

przedmiotowego. 
10  Dokument potwierdzający 

uzyskanie tytułu finalisty. 

 5. Rodzice zamieszkują w obwodzie szkoły. 10 Oświadczenie rodziców. 
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