
UCHWAŁA NR XXVIII/380/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde 

z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i  6, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  publicznych szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz liczbę punktów za kryteria:

1) kandydat, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie uczęszczało do szkoły podstawowej 
wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 100 pkt;

2) kandydat zamieszkały w Koszalinie – 50 pkt;

3) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do szkoły wskazanej we wniosku
o przyjęcie jako pierwszej na liście preferowanych szkół – 50 pkt;

4) kandydat kończący 6 lat w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o przyjęcie
do szkoły; kryterium stosuje się tylko do szkoły wskazanej, jako pierwszej na liście preferowanych szkół – 
30 pkt;

5) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zameldowani są w Koszalinie, kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;

6) kandydat, który w chwili składania wniosku o przyjęcie, uczęszcza do przedszkola znajdującego się 
w obwodzie szkoły podstawowej, wskazanej jako pierwszej na liście preferowanych szkół – 5 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) zaświadczenie o uczęszczaniu kandydata do przedszkola;

2) dokument potwierdzający zameldowanie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 roku.       

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Kościńska
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