UCHWAŁA NR XVI/96/16
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Czarna Białostocka, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium
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, poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz.
357, poz. 1045 i poz. 1418 oraz z 2016 r. poz. 64) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - należny przez to rozumieć również
świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo promocyjne, w tym świadectwo promocyjne
stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły
podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej;
2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Czarna Białostocka, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum:
1) kandydat, który uczęszcza do szkoły podstawowej w danej placówce oświatowej (zespole
szkół) - 25 pkt.;
2) kandydat zamieszkały na terenie Gminy Czarna Białostocka – 25 pkt.;
3) niepełnosprawność kandydata - 5 pkt.;
4) niepełnosprawność rodzica kandydata - 2 pkt.;
5) punkty za oceny z pięciu przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przelicza się następująco:
a) język polski - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),
b) matematyka - ocena wyrażona w stopniu x 2 - (maks. 12 pkt.),
c) historia i społeczeństwo - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),
d) język obcy nowożytny - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.),
e) przyroda - ocena wyrażona w stopniu - (maks. 6 pkt.).
6) punkty wynikające z oceny z zachowania wymienionej na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej przelicza się następująco:
a) zachowanie wzorowe - 10 pkt.,
b) zachowanie bardzo dobre - 6 pkt.,
c) zachowanie dobre - 3 pkt.,
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d) inne zachowanie - 0 pkt.,
e) dodatkowe punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 8 pkt.
§ 3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 2
pkt 5 i 6 jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
§ 4. Wzór oświadczenia do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa:
1) w § 2 pkt 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w § 2 pkt 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 2 pkt 3 i pkt 4 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wojciech Rudnik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Imię i nazwisko
seria i numer dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że ……………………. (imię i nazwisko kandydata) uczęszcza w roku
szkolnym ................................... do ............................................ (nazwa placówki oświatowej).
Miejscowość i data
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Imię i nazwisko
seria i numer dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że ……………………… (imię i nazwisko kandydata) zamieszkuje na terenie
Gminy Czarna Białostocka pod adresem: ………………………………………………
Miejscowość i data
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/16
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Imię i nazwisko
seria i numer dokumentu tożsamości
Oświadczenie
Oświadczam, że:
• .............................................................. kandydat* (imię i nazwisko kandydata),
• .............................................................. rodzic kandydata* (imię i nazwisko kandydata),
• ......................................................... oboje rodzice kandydata* (imię i nazwisko kandydata),
jest niepełnosprawny/są niepełnosprawni* i niniejszy fakt potwierdza orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność / orzeczenie o
niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności / orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)*.
* niepotrzebne skreślić.
Miejscowość i data
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