
UCHWAŁA NR XV/268/2016
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

Na podstawie art. 20 e ust. 3, 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515)

Rada Miejska
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria, odpowiadającą im wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające ich 
spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Bielsko-Biała dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się kryteria, odpowiadającą im wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające ich 
spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsko-
Biała dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lutego 2016 r.

Poz. 1191



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/268/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 9 lutego 2016 r.

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba 
punktów

1.
Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku 
szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej 
wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 
do szkoły 40

2.

Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 
do przedszkola znajdującego się w pobliżu szkoły 
podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu 
listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 
do szkoły 20

3.
Kandydat, którego rodzenstwo kandyduje do tej 
samej szkoły podstawowej wskazanej na 
pierwszym miejscu listy preferencji.

oświadczenie na wniosku o przyjęcie 
do szkoły 10

W przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów niż liczba wolnych miejsc w szkole 
podstawowej, w celu wyłonienia kandydata, stosuje się nastepujące kryteria:

4. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata 1

5. Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności. Oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

1

6. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata

1

7. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

1
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Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata

8. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 
zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 
lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez rodzica kandydata

1

9. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub 
akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowaniu dziecka oraz 
niewychowaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo 
urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z 
dokumentu kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

1

10. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 
poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 
866).  Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 
Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z 
dokumentu kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

1
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/268/2016

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 9 lutego 2016 r.

KRYTERIA NABORU DO GIMNAZJUM

Lp. Kryteria Sposób dokumentowania Liczba 
punktów

1.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej z 10 wybranych zajęć 
edukacyjnych: język polski, język obcy, muzyka, 
plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, 
matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia 
techniczne, wychowanie fizyczne, religia, etyka 
(oceny przeliczane są wg. punktacji: celujący – 5 
pkt, bardzo dobry - 4 pkt, dobry - 3 pkt, 
dostateczny - 2 pkt, dopuszczający - 1 pkt )

kopia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej (oryginał) max 50

2.

Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej (sposób 
przeliczania % na pkt rekrutacyjny- 
proporcjonalnie tzn. max[%]=50 pkt)

kopia zaświadczenia OKE o 
szczegółowych wynikach sprawdzianu 
przeprowadzonego w szkole 
podstawowej (oryginał)

max 50

3.
Ocena z zachowania (oceny przeliczane sa wg. 
punktacji: wzorowe - 20 pkt, bardzo dobre - 15 
pkt, dobre - 10 pkt, poprawne - 5 pkt)

kopia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej (oryginał) max 20

4.

Finalista konkursów interdyscyplinarnych: 
humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy (do 
2014 r) lub finalista konkursów: z języka 
poskiego, z matematyki organizowanych przez 
Kuratora Oświaty (7 pkt za każdy konkurs)

kopia zaświadczenia o udziale w 
konkursach o zasięgu wojewódzkim  i 
ponadwojewódzkim

max 14

5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem

kopia świadectwa ukończenia szkoły 
podstawowej (oryginał) 5

6.

Inne osiagnięcia w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych na szczeblu co 
najmniej powiatowym I m. lub laureat - 3pkt, II 
m. lub finalista 2 pkt, III m. lub wyróznienie 1 
pkt. (punkty przyznaje się tylko za jedno najwyżej 
punktowane osiągnięcie)

ksero dyplomów, zaświadczeń, 
potwierdzone przez szkołe lub oryginał max 3

W przypadku wiekszej liczby kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbe punktow niż liczba wolnych miejsc
w gimnazjum, w celu wyłonienia kandydata stosuje się następujące kryteria

7. Kontynuacja nauki w gimnazjum znajdującym się w zespole szkół, którego uczniem jest 
kandydat 1

8. Wielodzietność rodziny kandydata oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata 1

9. Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o 
niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. Oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z 
dokumentu lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata

1

10. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 1
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orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata

11. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

12. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 
Oryginał, notarialnie poświadczona 
kopia albo urzędowo poświadczony 

zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego odpis 

lub wyciąg z dokumentu lub kopia 
poświadczona za zgodność z 

oryginałem przez rodzica kandydata

1

13. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o 
samotnym wychowaniu dziecka oraz 

niewychowaniu żadnego dziecka 
wspólnie z jego rodzicem. Oryginał, 
notarialnie poświadczona kopia albo 

urzędowo poświadczony zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego odpis lub wyciąg z 
dokumentu kopia poświadczona za 

zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata

1

14. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 

ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. 
poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 

1
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866). Oryginał, notarialnie 
poświadczona kopia albo urzędowo 
poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 

Kodeksu postępowania 
administracyjnego odpis lub wyciąg z 

dokumentu kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata
Laureaci konkursów interdyscyplinarnych (humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy) i z języka polskiego i 

matematyki organizowanych przez Kuratora Oświaty są przyjmowani niezależnie od punktacji.
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