
UCHWAŁA NR VII/87/2019 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 28 marca 2019 r. 
 
zmieniająca uchwałę 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 
2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 145 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996 ze zm. ) uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1. § 3 ust 3 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 
otrzymuje brzmienie: 
 
 

„3. Kryteria określone przez organ prowadzący: 
 

Kryterium 
Wartość 

kryterium  
w punktach 

Kandydat ukończył z wyróżnieniem klasę w roku poprzedzającym rok 
szkolny, w którym prowadzona jest rekrutacja 

5 

Kandydat jest przyjęty w pierwszej kolejności do szkoły 
ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej jako laureat konkursu lub 
olimpiady 

4 

Rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie 3 
„ 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

          Przewodniczący 
      Rady Miasta Kalisza 

       /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz



   UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR VII/87/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 28 marca 2019 r. 

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

W Kaliszu publiczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania zorganizowana jest w postaci Bursy szkolnej 
im. Janusza Korczaka funkcjonującej w składzie Centrum Kształcenia Ustawicznego i 
Praktycznego. Z propozycją zmian w kryteriach wystąpił dyrektor Centrum.  Po analizie uznano za 
zasadne zmienić dotychczasowe kryteria  

Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały jest niezbędne. 
 
 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza 
   /…/ 

 Grzegorz Kulawinek 
     Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 


