Projekt
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY RACZKI
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę
Raczki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 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 2006r. Nr 144, poz.
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705,
z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941 i poz. 979, z 2013r.
poz. 827, poz. 1265 i poz. 1317, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146,
poz. 1198, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1607 i 1629) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klasy pierwszej Gimnazjum w Raczkach dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
gminazjum:
1) wyniki ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki - uzyskane wyniki procentowe z każdej
części sprawdzianu (część pierwsza - wynik szczegółowy z języka polskiego i wynik szczegółowy z
matematyki oraz część druga - z języka nowożytnego) mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 100% z
języka polskiego = 100 x 0,2 = 20 pkt, 100% z matematyki = 100 x 0,2 = 20 pkt, 100% z części drugiej
język nowożytny) = 100 x 0,2 = 20 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi
300% x 0,2 = 60 pkt;
2) w przypadku zwolnienia kandydata z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu przelicza się na punkty
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - 20 pkt, bardzo dobrym - 16 pkt, dobrym - 12 pkt,
dostatecznym - 8 pkt, dopuszczającym - 2 pkt, max - 60 pkt;
3) świadectwo z wyróżnieniem (suma punktów za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia klasy szóstej
z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, historia i społeczeństwo oraz
przyroda - odpowiednio: celujący - 6 pkt, bardzo dobry - 5 pkt, dobry - 4 pkt, dostateczny - 3 pkt, - max 30 pkt);
4) ocena zachowania - maksymalnie - 6 pkt (odpowiednio: wzorowe - 6 pkt, bardzo dobre - 5 pkt, dobre - 4
pkt, poprawne - 3 pkt);
5) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
przyznaje się po 2 pkt za każde z nich - maksymalnie 6 pkt;
6) kandydat z rodziny wielodzietnej - 4 pkt;
7) niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny kandydata lub rodziców kandydata - 4 pkt;
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8) kandydat z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 85% kwoty określonej w
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114, z
późn.zm) - 2 pkt;
9) samotne wychowywanie kandydata przez rodzica - 2 pkt.
§ 2. Określa się odpowiednio dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1,
tj.:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
2) w odniesieniu do § 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
3) oświadczenie o wielodzietności rodziny;
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozuminiu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
5) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
6) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Ludwig
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