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zdnia3) grudniafOl5 r.
w sprawfre okre6lenia kryteri6w rekrutacji dla kan$ydat6u, spoza obwodu rv postgpowaniu
rekrutacyjnym clo publicznych szk6l podstawowyqh pnowadzonyclh przez Gming Gdlyrnia.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marcni 1990 r. ct samorz4dzie gnninnym (tekst jednolir.y:
D2,U.22015 r'., po2.1515 ) oraz. art,2}e ust.3 i 4oraz ft.2}zf pkt 1u:;tawy zclnia '/ rvrzerinia t991 r.
o systemie o6r,riaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, pctz. 2572t,p62n. zm.)t)uchq'ala sig, co
nastgpuje:
$ 1. W postgpowaniu rekrutac,yjnym do publicznych sfk6l podsl.awowych prowadzonych przez ,Gming
Gdynia dla kandydat6w spoza obwodu ustala sig nastgpuj4ce ktyt".ia \Nraz z liczb4 punlct6w:
1) katrdydat, ktdrego rodzefstwo tazQszaza do szkoly podst{wowej do kt6rej slkladany jest wniosek

-

50 pkt,

2) kandydat, k:t6ry uczEszcza w biez4cym roku szkolnym d$ oddziatru przedr;zkolnego w szkole podstawou'ej
do kt6rej skladanyjest wniosek"* 40 pkt,
3) niepetnosprawnoSi kandydata - 30 pkt,

4) sarnotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowanie clziecka przez pannt?(, kawalela,
wdowE, wdowca, osobg poz:ostaj4c4 w separacji orzQczonej prawomo,cnym rvyrokiem siEdu, osobg
roz:wiedzion4, chyba 2e osoba. taka wychowuje wsp6lnie co najmniej jedno dziecko zjego rodzir:em)30 pkt,
5) wir:lodzietno$i rodziny kandydata (oznacza to rodzing wychowuj4c4 troje i rvigcej dzieci)

-_

30 pkt,

6) objgcie kandydata pieczyzastgpczE- 30 pkt,
7) rniejsce pracy co najrlniej jedrrego z rodzic6w kandydata znajduje> sig w obwodzie szkoly podsitawowej
lr+Atpi skladanyjest
1A pkt,
nL+
kt6rej
wniosek- 20
"lrLoAo.r, ioo+.r..;^"^L

r1o

8) kandydat, kt6ry tczqszcza w 6ie24cyn roku szkolnym do prze,Cszkola polozonego w obwodzie szkoty
podstawowr:j do kt6re.ji skladany jest wniosek - l0 pkt.
$

2. . Okredla sig nastrTpuj4ce

cilokumenty niezbgclne do pQtwierdzenia kryteri6w, o trlt6rych mov,ra w $ 1:

t)Zmiaty tekstu jednolity v,lzmienionej ustawy zostaly opublikor{ane wDz. U.22004r. Nr :273, po2.2703; Nr.. 2[]1,
po2.2787,D2.W"22005r.Nr17,po2.141, Nr131,po2. 1091, \r167,po2. 1400, NIr94,po:2.788,Nr249,po2.2104;
Dz.Lt.z2006r. Nr. 144, poz. 1043,Nr208, poz. 1532,Nr22,1, poz. 1658; Dz.ti.J..z2007r.Nr42,poz" 273,Nr80,
poz. ii42, Nr 120 poz. 818, Nr 1 15, po2.791,, Nr 181, poz. 1292; \r 180, poz. 1280,1):z. rJ. z 2008 r.: hlr 70, poz. 2f 16, l\r
145,1to2.917, Nr 216,poz. 1370, Nr 2.76,po2. 1370,D2'U.22009 r. Nr 6, poz.33,l\r 31, poz:.206, Irlr 56,poz.2t58, l{r
2I9,1toz.1705,Dz.U.z2Ctl0r. Nr44, poz.250, Nr 54,po2.3201 Nr 148, poz:.S9l, Nr 127, po2.857, Dz. IJ.z2011 r.
Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654,1111 139 poz. 814, Nr 149 poz. $87, Nr 205, poz. 1206; Dz.lJ. 22012 r. po2.947, pctz.
979, Dz. U. z'2013 r. poz. 87 , poz. ti27, poz.1265, poz. 1317, pozf 1650; D:2.. \J. z 2014 r. poz.'7, po2. 290, po2.538, po2.
598,po2.642,po2.811,po2.7)46,y>oz. 1877;Dz.U.z20l5r.pol.357,po:2. 1240,yto2. 1607,po2.162.9.
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1)w odniesieniu do kryterium okre6lonego w $ l pkt I -

o$wiadc:zenie rorlzica ou.czEszczamu rodz:efstwa
kandydata do szkoly podstawowej do kt6rej sktadany jes! wniosek.,

odniesieniu do kryterium okredlonego w$ lpkt 2- o|wiadc:,zenie roclzica ooczQszczaniu kandydata
w biez4cym roku szl,:olnym do oddziatru przedszkolneg! w szkole podstawowej do kttirej skladany jest

2)w

wniosek,

w$lpkt 3l otzecz?nie opotrzebie ksztalcenia specjaine,go
niepelnosprawnoSi, ofzeczenie> o niepelnosprrrwno5ci lnb stopniu
niepelnosprawno5ci lub orzeczenie r6wnowazne w rozudlieniu pr:zepis6w ustawy z dnia2'7 sienpnia 199',t r.
o rehabilita.cji zawodowej i spotrecznej oraz zatrudnianir{ os6b nl.epeJ'nosprawnychr (tekst jednolity: Dz,U,
z20ll r,, Nr 127, poz.721 zp6in. zm.),

3)w

odniesieniu do klyterium okreSlonego

wydane

ze

wzglq:du

na

4) w odniesieniu do kryterium okreslonego w $ I pkt 4 - prawomocny wyrok s4du orzekaj4cy rozw6d lub
separacjg lub akt zgclnu lub odwiadczenie o samotnym wychou'ywaniu clziecka oraz niewychowywafu
zadnego dziecka wsp6lnie z jego rodzicem,

5)wodniesieniudokryteriumokredlonegow$1pkt5-dSwiadczenierodzicaowl,chowywaniukandydata
w rodzinie wielodzietnej,
6)

w odniesieniu do kryterium okre6lonego w $ 1 pkt 6 - {okument poSwiadlczaj4cy objgcie dziecka piec24
zastgpcz4 zgodnie zvstawq zdnia 9 czerwca 2011 r'. o wspieraniu rodzirry isysl;emie piecz;,y zastgpc:zej
(tekst j edncrli ty : Dz. lJ . 2 201 5 r., pol. 332 z p6in. zm)

7)w odniesieniu do kryterium

oJcre6lonego w$ I pkt 7 - zlSwiadcz,enie zza\d.adu pracy ozatrurJnieniu albo
w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do ewiderlcji dzialalnoSci gospodarczej,

8)w

odniesieniu do krl/terium okre6lonego w $ 1 pkt 8 - odwiadczenie rodzica ovaz1szazaniu kandydata
w lbiez4cym roku szkolnym do przedszkola polozonepo w obwodzie szkoly podstawowej do kt6rej
skladany jest wniosek.
$

3. Wykonanie uchwaly

$

4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia publika.cji w Dzienniku Urzgdowy,m

powieruasig Prezydentowi Mia[ta Gdyni
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