
I. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda dla kandydatów spoza 

obwodu wraz z odpowiednią liczbą punktów: 

 

1. kandydat, którego rodzeństwo kształci się w szkole podstawowej, do której składany 

jest wniosek – 10 punktów, 

2. kandydat, który w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 9 punktów, 

3. kandydat objęty kształceniem specjalnym – 5 punktów, 

4. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata 

znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 

5 punktów,  

5. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 

prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje 

wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 3 punkty, 

6. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej 

dzieci) – 3 punkty. 

 

II. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:  

 

1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o kształceniu się rodzeństwa kandydata w szkole podstawowej, do której 

składany jest wniosek, 

2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek, 

3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, 

4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - zaświadczenie z zakładu pracy 

o zatrudnieniu albo w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej, 

5. w odniesieniu do kryterium określonego w  pkt 5 – oświadczenie rodzica o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 

rodzicem, 

6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – oświadczenie rodzica 

o wielodzietności rodziny kandydata. 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda dla kandydatów spoza obwodu 

wraz z odpowiednią liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania 

ww. kryteriów zostały określone w Uchwale  nr XXVII/292/2017 Rady Miejskiej w Redzie 

z dnia 22 lutego 2017 r.  


