
UCHWAŁA NR XXXVI/459/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA

z dnia 30 marca 2017 r.

w  sprawie ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  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 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6, art. 133 ust. 2 i
ust. 3, art. 144 ust. 4 oraz art. 145 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ) uchwala, co następuje:

§ 1.   Ustala  się  kryteria  wraz  z  liczbą  punktów w postępowaniu  rekrutacyjnym do
publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym 64
Kandydat w wieku 3 - 5 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

§ 2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej  publicznej  szkoły  podstawowej  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza
obwodem szkoły:

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej szkoły 10
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole 
podstawowej lub przedszkole w zespole szkolno – przedszkolnym i 
ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej lub szkoły 
podstawowej z tego zespołu  

9

Kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły 5
Kandydat uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę na terenie 
obwodu szkoły podstawowej

4

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

3



§  3.  Ustala  się  kryteria  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  w
publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania:

1. Kryteria w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

Wielodzietność rodziny kandydata 20
Niepełnosprawność kandydata 20
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 20
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 20
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 20
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 20
Objęcie kandydata pieczą zastępcza 20

2. Kryteria w przypadku kandydata pełnoletniego:

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

Wielodzietność rodziny kandydata 20
Niepełnosprawność kandydata 20
Niepełnosprawność dziecka kandydata 20
Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje 
opiekę

20

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 20

3. Kryteria określone przez organ prowadzący:

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

odległość miejsca zamieszkania od Kalisza powyżej 50 km 5
ocena zachowania co najmniej dobra w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja 

4

pracuje zawodowo tylko jeden z rodziców kandydata lub rodzice 
kandydata wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne poniżej 5 ha

3

kandydat posiada rodzeństwo aktualnie mieszkające w bursie 3



§ 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

§ 5.  Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, § 2,
§ 3 i § 4 jest oświadczenie przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/39/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015
roku  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli  i  placówek  oświatowych  prowadzonych
przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015r. poz. 1089 ze zm.)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

  Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

           /.../
 Andrzej Plichta



Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 30 marca 2017 r.

w  sprawie ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i  placówek
oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.

W  związku  z  wejściem  w  życie  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo
oświatowe  istnieje  konieczność  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  w
postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych  przedszkoli,  szkół  podstawowych  i
placówek oświatowych.

Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

         Prezydent 
      Miasta Kalisza

   /.../
Grzegorz Sapiński 


