
         Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr  XVIII/117/2016 

         Rady Gminy Jedlnia-Letnisko 
         z dnia 25 stycznia 2016r. 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Jedlnia-Letnisko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów 
przyznanych każdemu kryterium 

 
Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty 

niezbędne do 
potwierdzenia 
kryteriów 

Kryteria podstawowe 
 

60 punktów- 
maksymalna liczba 
punktów 
możliwych do 
uzyskania  
w ramach 
kryteriów 
podstawowych 

 

1. Wynik sprawdzianu w klasie VI 40pkt- maksymalna 
liczba punktów 

możliwa do 
uzyskania 

Zaświadczenie  
o wynikach 
sprawdzianu w klasie 
VI 

2. Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem 

5pkt Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej 

3. Szczególne osiągnięcia wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej: 

13pkt- maksymalna 
liczba punktów 

możliwa do 
uzyskania 

Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej 
(osiągnięcia ucznia 
wymienione na 
świadectwie 
ukończenia szkoły 
podstawowej) 

 1)uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
ponadwojewódzkim organizowanym 
przez kuratorów oświaty na podstawie 
porozumień: 

 
 
 

 

 -tytuł finalisty konkursu 
przedmiotowego, 

10pkt  
 

 -tytuł laureata konkursu tematycznego 
lub interdyscyplinarnego 

7pkt  

 -tytułu finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5pkt  

 2)uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym 

  



albo turniejem o zasięgu 
ogólnopolskim, przeprowadzonym 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 
pkt 8 ustawy o systemie oświaty: 

 -tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej 

 
10pkt 

 

 -tytułu laureata turnieju z przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

 
4pkt 

 

 -tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

 
3pkt 

 

 3)uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem o zasięgu 
wojewódzkim organizowanym przez 
kuratora oświaty: 

  

 -tytułu finalisty konkursu 
przedmiotowego 

7pkt  

 -dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu przedmiotowego 

10pkt  

 -tytułu laureata konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5pkt  

 -dwóch lub więcej tytułów laureata 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

7pkt  

 -tytułu finalisty konkursu 
tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

3pkt  

 -dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu tematycznego lub 
interdyscyplinarnego 

5pkt  

 4)uzyskanie w zawodach wiedzy 
będących konkursem lub turniejem  
o zasięgu ponadwojewódzkim lub 
wojewódzkim, przeprowadzanymi 
zgodnie z przepisami art.32 ust.4  
i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie 
oświaty: 

  

 -dwóch lub więcej tytułów finalisty 
konkursu z przedmiotu lub 
przedmiotów artystycznych objętych 
ramowym planem nauczania szkoły 
artystycznej 

10pkt  

 -dwóch lub więcej tytułów laureata 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 

7pkt  



artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

 -dwóch lub więcej tytułów finalisty 
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

5pkt  

 -tytułu finalisty konkursu z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
objętych ramowym planem nauczania 
szkoły artystycznej 

7pkt  

 -tytułu laureata turnieju z przedmiotów 
artystycznych nieobjętych ramowym 
planem nauczania szkoły artystycznej 

3pkt  

 -tytułu finalisty turnieju z przedmiotu 
lub przedmiotów artystycznych 
nieobjętych ramowym planem 
nauczania szkoły artystycznej 

2pkt  

 5)uzyskanie wysokiego miejsca* w 
zawodach wiedzy innych niż 
wymienione w punkcie 1-4 
artystycznych lub sportowych 
organizowanych przez kuratora 
oświaty lub inne podmioty działające 
na terenie szkoły, na szczeblu: 

  

 -międzynarodowym 4pkt  
 -krajowym 3pkt  
 -wojewódzkim 2pkt  
 -powiatowym 1pkt  
4. Osiągnięcia w zakresie aktywności 

społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu 

2pkt Świadectwo 
ukończenia szkoły 
podstawowej 

Kryteria dodatkowe 
W przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych w ramach kryteriów 
podstawowych są brane pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2 

Po 1 punkcie za 
każde kryterium 

Zgodnie z art. 20c 
ust.2pkt 1 ustawy z 
dnia 7 września 
1991r. o systemie 
oświaty: 
-Oświadczenie  
o wielodzietności 
rodziny kandydata  
-Orzeczenie  
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego wydane 
ze względu na 
niepełnosprawność 
lub o stopniu 
niepełnosprawności 
lub orzeczenie 
równoważne  



w rozumieniu 
przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 
1997r.  
o rehabilitacji 
zawodowej  
i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 
-prawomocny wyrok 
sądu rodzinnego 
orzekający rozwód 
lub separację lub akt 
zgonu oraz 
oświadczenie  
o samotnym 
wychowywaniu 
dziecka 
-dokument 
poświadczający 
objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 
czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy 
zastępczej 

 
*Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego 
podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 
organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 
mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz 
określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach. 


