
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/209/17 

RADY MIEJSKIEJ W KALISZU POMORSKIM 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski. 

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria i przyznaje każdemu kryterium wskazaną niżej liczbę punktów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, zwanych dalej "kandydatami" 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kalisz 

Pomorski, zwanych dalej "szkołami": 

1) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, do której prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 

5 punktów; 

2) miejsce pracy rodziców kandydata lub prawnych opiekunów kandydata lub osób sprawujących pieczę 

zastępczą nad kandydatem, zwanych dalej "rodzicami" znajduje się w obwodzie szkoły, do której 

prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 10 punktów za każdego rodzica; 

3) zameldowanie rodziców w gminie Kalisz Pomorski - 3 punkty za każdego rodzica; 

4) w granicach obwodu szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek, rodzeństwo kandydata, 

rodzeństwo rodziców), którzy wspierają rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w zapewnieniu mu 

należytej opieki - 5 punktów. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1: 

1) pkt 2 - zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego 

wystawione przez pracodawcę (zleceniodawcę); 

2) pkt 3 - zaświadczenie o zameldowaniu w gminie Kalisz Pomorski na dzień rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego; 

3) pkt 4 - oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkiwania krewnych kandydata. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XX/116/16 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 25 lutego 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kalisz Pomorski (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 141). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1094



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Zbigniew Chołuj 
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