
Uchwała Nr ……/……./ 2016 
Rady Miejskiej w Redzie 

z dnia …………………… 2016 r. 
 
 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 
 
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm. ) oraz art. 20e ust. 3 i  4 oraz art. 20 zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 
z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda dla kandydatów spoza obwodu ustala się 
następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 
 
1) kandydat, który ukończył szkołę podstawową z wyróżnieniem – 10 punktów, 
2) kandydat, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma wpisane szczególne 

osiągnięcia aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu – 9 punktów, 

3) kandydat, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma wpisane inne, niż 
określone w pkt 2, dodatkowe osiągnięcia – 8 punktów, 

4) kandydat objęty kształceniem specjalnym – 7 punktów, 
5) kandydat, którego rodzeństwo kształci się w gimnazjum, do którego składany jest wniosek 

– 5 punktów 
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 jedno dziecko z jego rodzicem) – 3 punkty, 

7) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) 
– 3 punkty. 
 

§ 2. 
 

Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa 
w § 1: 
1) w odniesieniu do kryteriów określonych w § 1 pkt 1,2,3 – świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej, 
2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej lub poradni specjalistycznej, 

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 5 – oświadczenie rodzica o kształceniu 
się rodzeństwa kandydata w gimnazjum, do którego składany jest wniosek, 

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 6 – oświadczenie rodzica o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem, 



5) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 7 – oświadczenie rodzica 
o wielodzietności rodziny kandydata. 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy 
. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały nr …./…../2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia ……………. 2016 r. 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w publicznych gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda. 
 

Zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza 
obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi 
miejscami. 

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 
prowadzący. Kryteriom  tym organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz 
określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

Wskazane w uchwale kryteria powstały w wyniku konsultacji oraz uzgodnień 
z dyrektorami gimnazjów z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

Kryterium ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem wynika z potrzeb 
rodziców i dziecka uzdolnionego, które chce się rozwijać i pogłębiać wiedzę w wybranym 
gimnazjum. 

Aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 
w formie wolontariatu stanowi realizację zainteresowań dziecka i kształtowanie postaw 
społecznych opartych na bezinteresowności i gotowości niesienia pomocy. 

Pozostałe kryteria zostały ustalone w taki sposób, aby wesprzeć dzieci, które posiadają 
orzeczenia o kształceniu specjalnym, rodziny wielodzietne oraz rodziców samotnie 
wychowujących dzieci.  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest  zasadne. 
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Redy. 

 
 
 
 
 
Sporządził: 
P.G. 12.01.2016 r. 
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