
UCHWAŁA NR XLI/855/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1879 i 1948) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas I prowadzonych przez 
Miasto Bydgoszcz szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz klas I oddziałów integracyjnych 
w szkołach podstawowych ogólnodostępnych  w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

2. Uchwała nie dotyczy kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I prowadzonych przez Miasto 
Bydgoszcz szkół podstawowych mistrzostwa sportowego oraz klas I oddziałów sportowych i oddziałów 
mistrzostwa sportowego.

§ 2.  Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów możliwych do uzyskania oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz:

Lp. Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające spełniane 
kryterium

1. Dziecko, które mieszka w Bydgoszczy 60 Pisemne oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

2.
Dziecko zamieszkałe na terenie osiedla, na 
którym znajduje się wybrana szkoła 
podstawowa

10 -----------

3.
Dziecko, które uczęszcza do oddziału 
przedszkolnego w wybranej szkole 
podstawowej

20 -----------

4.
Dziecko, którego rodzeństwo 
uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej 
(zespołu szkół)

20 Pisemne oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

5. Dziecko, którego miejsce pracy jednego 5 Zaświadczenie z miejsca pracy 
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z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje 
się na terenie obwodu wybranej szkoły 
podstawowej (lub osiedla, na którym 
znajduje się szkoła)

(z miesiąca poprzedzającego datę 
złożenia wniosku 

o przyjęcie dziecka do szkoły)

6.
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola 
położonego na terenie osiedla, na którym 
mieści się wskazana szkoła podstawowa

5 Pisemne oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

7. Dziecko, którego dziadkowie mieszkają na 
terenie obwodu szkoły 2 Pisemne oświadczenie rodzica 

(opiekuna prawnego)

8. Wielodzietność rodziny kandydata 2 Pisemne oświadczenie rodzica 
(opiekuna prawnego)

9. Niepełnosprawność kandydata 2
Orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 
ze względu na niepełnosprawność

10. Niepełnosprawność jednego z rodziców 
kandydata 2

Orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy lub wojewódzki zespół 

orzekający 
o niepełnosprawności

11. Niepełnosprawność obojga rodziców 
kandydata 2

Orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy lub wojewódzki zespół 

orzekający 
o niepełnosprawności

12. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 2

Orzeczenie 
o niepełnosprawności wydane przez 
powiatowy lub wojewódzki zespół 

orzekający 
o niepełnosprawności

13. Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie 2

Prawomocny wyrok sądu 
rodzinnego orzekający 

rozwód/separację lub akt zgonu albo 
oświadczenie 

o samotnym wychowywaniu 
dziecka i niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem

14. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 2

Decyzja z Ośrodka Pomocy 
Społecznej o przyznaniu 

świadczenia z tytułu sprawowania 
pieczy nad dzieckiem w formie 

rodziny zastępczej

§ 3. 1. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu kandydata w Bydgoszczy stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do 
szkoły podstawowej (zespołu szkół) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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3. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu uczęszczania kandydata do przedszkola 
położonego na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

4. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o miejscu zamieszkania dziadków kandydata na terenie 
obwodu szkoły stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzającego wielodzietność rodziny kandydata 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wzór oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzającego samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Bydgoszczy

dr Zbigniew Sobociński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

………………………………… Bydgoszcz, dnia ……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………...................

adres zamieszkania

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata w Bydgoszczy

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że:

moje dziecko ………………..………………………………………. mieszka w Bydgoszczy.

(imię i nazwisko)

Adres zamieszkania: 
………………………………………………………………………………………...…… .

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………                                   .…………………………………………………….
(data) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata

do szkoły podstawowej (zespołu szkół)

oświadczam, że:

……………………………..……… Bydgoszcz, dnia ……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy

…………………….. .................

adres zamieszkania

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata

do szkoły podstawowej (zespołu szkół)

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że:

rodzeństwo mojego dziecka …………….…….………………………………………..………. uczęszcza
(imię i nazwisko)

w  r. szk. ………….…. do wybranej we wniosku Szkoły Podstawowej nr …..…..  lub Zespołu Szkół nr 
…..…..  w Bydgoszczy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………                                          ……………………………………………….

(data)                                                                                         (czytelny podpis osoby składającej 
oświadczenie)

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 5 – Poz. 1675



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania kandydata

do przedszkola na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.
oświadczam, że:

………………………………… Bydgoszcz, dnia ……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………...................

adres zamieszkania

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu uczęszczania kandydata

do przedszkola na terenie osiedla, na którym mieści się wskazana szkoła podstawowa.

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że:

moje dziecko …………….……………………………………. uczęszcza w r. szk. ………………….

(imię i nazwisko)

do Przedszkola nr ……….… na terenie osiedla, na którym mieści się Szkoła Podstawowa nr ……….… 
w Bydgoszczy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………                                   ………………………………………….………….

(data)                                                                 (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziadka/babci kandydata

na terenie obwodu szkoły
oświadczam, że:

……………………………………… Bydgoszcz, dnia ……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………...................

adres zamieszkania

Oświadczenie
rodzica lub opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania dziadka/babci kandydata

na terenie obwodu szkoły

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………….………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że:

miejscem zamieszkania dziadka/babci mojego dziecka ………………….……………………………....
(imię i nazwisko)

jest:  …………………………………………………………………………………………………

(podać adres zamieszkania)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………                                          …………………………………………..…….

(data)                                                                       (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata

………………………………… Bydgoszcz, dnia ……………………..                        
imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………...................

adres zamieszkania

Oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczam, że dziecko ……………………………………………….……….. kandydujące

(imię i nazwisko)

do szkoły podstawowej jest członkiem rodziny wielodzietnej1. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………..

podpis Wnioskodawcy

_______________
1  Zgodnie  z art.4pkt. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci. 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/855/17

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 29 marca 2017 r.

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

………………………………… Bydgoszcz, dnia ……………………..

imię i nazwisko Wnioskodawcy

……………………...................

adres zamieszkania

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko ……………………………………..…….....................
(imię i nazwisko)

kandydujące do szkoły podstawowej oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem1. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………….…………..

podpis Wnioskodawcy

_______________
1 Zgodnie z art. 4 pkt. 43 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz.U. z 2017r. poz.59) 

samotne wychowywanie dziecka  - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 
rozwiedzioną, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
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