UCHWAŁA NR XVII/521/15
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Gdańsk
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.poz. 1515 t. j.)
oraz art. 20e ust. 3 i ust. 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 256 poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz.2781, zm. z 2005 r.: Nr 17, poz.141, Nr 131, poz.
1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; zm. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; zm. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120 poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz.
1280, zm. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,Nr 216, poz. 1370, zm. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz.1705, zm. z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 148, poz.991, Nr 127,
poz.857, z 2011 r. Dz.U. Nr 106 poz.622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1206 zm. z 2012 r.
Dz.U. poz. 941, 979, zm. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.1265, poz. 1317, poz. 1650 zm. z 2014 r. poz.7, poz. 290, poz. 538,
poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, zm.2015 r. poz.357; poz. 1240, poz. 1607, poz.1629)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów, prowadzonych
dla kandydatów spoza obwodu ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów:

przez

Gminę

Gdańsk,

1) wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydata szczególne osiągnięcia aktywności społecznej, w tym
na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 70 pkt,
2) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 60 pkt,
3) inne, niż określone w pkt 1, dodatkowe osiągnięcia kandydata wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –
50 pkt,
4) niepełnosprawność kandydata - 30 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt,
6) 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 dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt,
7) kandydat został objęty pieczą zastępczą – 30 pkt,
8) rodzeństwo kandydata uczy się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład
którego wchodzi gimnazjum, do którego składany jest wniosek kandydata – 10 pkt,
9) kandydat jest absolwentem szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół wraz z gimnazjum, do którego
składany jest wniosek kandydata – 10 pkt.
§ 2.
Określa się następujące dokumenty złożone przez kandydata niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §
1:
1) w odniesieniu do kryteriów określonych w § 1 pkt 1, 2, 3 i 9 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem,
5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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6) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 8 - oświadczenie o rodzeństwie kandydata uczącego się w gimnazjum,
do którego składany jest wniosek kandydata lub w zespole szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, do którego
składany jest wniosek kandydata.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Bogdan Oleszek
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