
UCHWAŁA NR XVII/107/2016 
RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 
 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych                                              
i gimnazjum prowadzonych przez gminę Bychawa, którym ustalono obwód 

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 z późn. zm.), art. 20e ust. 3 i 4, w związku z art. 20zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§  1. 

Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas 
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa, 
liczbę punktów dla danego kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 

 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

1. Niepełnosprawność kandydata 10 
Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata 
(oryginał dokumentu) 

2. 
Niepełnosprawność rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata 

10 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata o niepełnosprawności 

3. 
Rodzeństwo kandydata spełnia  w danej 
szkole obowiązek szkolny 

5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  o spełnianiu przez rodzeństwo 
kandydata obowiązku szkolnego w danej szkole 

4. 

Szkoła znajduje się w miejscu pracy lub w 
pobliżu miejsca pracy rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata lub na trasie dojazdu 
do miejsca pracy rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata 

5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  o miejscu pracy 

5. 
Kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły 
autobusem szkolnym 

5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata o możliwości dojazdu kandydata do 
szkoły autobusem szkolnym  

6. 

Nauka w klasie pierwszej jest kontynuacją 
wychowania przedszkolnego kandydata w 
szkole zlokalizowanej na terenie Gminy 
Bychawa 

5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  

7. Kandydat jest członkiem rodziny niepełnej 5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata potwierdzające, że kandydat jest 
członkiem rodziny niepełnej 

 

§  2. 

Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas 
pierwszych gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bychawa, liczbę 
punktów dla danego kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium: 



 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium 

1. Niepełnosprawność kandydata 10 
Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata 
(oryginał dokumentu) 

2. Niepełnosprawność rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata 

10 Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata o niepełnosprawności 

3. Rodzeństwo kandydata spełnia                    
w danej szkole obowiązek szkolny 

5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  o spełnianiu przez rodzeństwo kandydata 
obowiązku szkolnego w danej szkole 

4. 

Szkoła znajduje się w miejscu pracy lub w 
pobliżu miejsca pracy rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata lub na trasie dojazdu           
do miejsca pracy rodziców (prawnych 
opiekunów) kandydata 

5 Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  o miejscu pracy 

5. 
Kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły 
autobusem szkolnym 5 

Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata o możliwości dojazdu kandydata do 
szkoły autobusem szkolnym  

6. 
Nauka w klasie pierwszej jest kontynuacją 
nauki kandydata w szkole podstawowej 
zlokalizowanej na terenie Gminy Bychawa 

5 Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata  

7. Kandydat jest członkiem rodziny niepełnej 5 
Oświadczenie rodzica/ów prawnych opiekunów 
kandydata potwierdzające, że kandydat jest 
członkiem rodziny niepełnej 

8. 

Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w 
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
przedstawiony w procentach z zakresu 
języka polskiego, matematyki i języka 
angielskiego pomnożony przez 0,2 pkt 

Max 60 

Zaświadczenie okręgowej komisji egzaminacyjnej o 
szczegółowych wynikach sprawdzianu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej 

9. 
Liczba punktów za świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej (średnia ocen 
wszystkich przedmiotów x 10) 

Max 60 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

10. 
Szczególne osiągnięcia udokumentowane na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej 

10 Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

 

§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy. 

§  4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 
 

         Wiceprzewodniczący Rady  

           Artur Płaza 
 
 


