
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/208/2015 

RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2015 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4 i ust. 6, art. 20e ust 3 i ust 4 oraz art. 20o ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 

17 poz. 141, Nr 131 poz.1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz. 1400, Nr 94 poz. 788, Nr 249 poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 

120 poz. 818, Nr 115 poz. 791, Nr 181 poz. 1292, Nr 180 poz. 1280, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, 

Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, 

Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857, z 2011 r. Nr 

106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 

979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650 z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, 

poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607, poz. 1629 ) uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz.1089 ) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1.  Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz” : 

Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Kandydat objęty obowiązkiem przygotowania przedszkolnego oraz kandydat w wieku 

4 lat 
64 

Kandydat w wieku 3 lat 32 

Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu 16 

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów szkolno - 

przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) 
8 

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica wychowującego 

samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo 
4 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego znajduje się 

przedszkole 
2 
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2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły 10 

Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub 

przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do szkoły 

podstawowej z tego zespołu 

10 

Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły 5 

Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie obwodu szkoły 

podstawowej 

5 

Kandydat zamieszkały na terenie osiedla na którym znajduje się szkoła podstawowa 6 

3. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę co najmniej 

bardzo dobrą z języka polskiego 

10 

Kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę co najmniej 

bardzo dobrą z matematyki 

10 

Kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę co najmniej 

bardzo dobrą z języka obcego 

10 

Kandydat uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocenę co najmniej 

bardzo dobrą z zachowania 

10 

Kandydat ukończył szkołę podstawową ze świadectwem z wyróżnieniem 5 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły 5 

Kandydat ukończył szkołę podstawową leżącą na terenie obwodu gimnazjum 10 

Kandydat ukończył szkołę podstawowa zorganizowaną w zespole szkół i ubiega się 

o przyjęcie do gimnazjum z tego zespołu 

10 

4. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej: 

Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Kontynuacja przez Kandydata zajęć w placówce 10 

Wiek Kandydata zgodny z zakresem wiekowym określonym przez placówkę dla danego 

rodzaju zajęć 

9 

Sprawdzian uzdolnień 5 

2. § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1, 2 i 4 oraz 

§ 2 jest oświadczenie przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 3 jest 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz oświadczenie przedstawicieli ustawowych lub 

opiekunów prawnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Andrzej Plichta 
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