UCHWAŁA NR VIII/112/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 595 z późn. zm1) w związku z art. 5 ust. 5a oraz art. 20 o ust. 4 i art. 20 zf ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm2)), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się następujące kryteria i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego
etapu do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia :
1) kandydat wykazuje uzdolnienia kierunkowe do danej pracowni - 10 pkt.;
2) kandydat posiada udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie zajęć do udziału w których aplikuje - 5 pkt ;
3) kandydat obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub
uczących się w systemie dziennym - 2 pkt.;
4) kandydat, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia - 1 pkt.
§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, które
przedkłada rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni kandydat :
1) kryterium określone w § 1 pkt 1 potwierdza się poprzez przeprowadzenie badań uzdolnień kierunkowych lub
przedstawienie prac wykonanych przez kandydata;
2) kryterium określone w § 1 pkt 2 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (dyplomy,
publikacje, protokoły, medale, puchary) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających
uczestnictwo;
3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
z uwzględnieniem nr NIP bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
4) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie
Miasta Gdynia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

1) Tekst

jednolity zmieniony przez : Dz. U. z 2013r., poz. 645,; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

2) Zmiany

tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w : Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144 poz.1043, Nr 208,
poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz..1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 , Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz.
206, Nr 56, poz.. 458, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705; z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz .320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.
991; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz .887, 205 poz.1206, z 2012 r. poz. 941 i 979;
z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1191, poz.1265, poz.1317, 1650; z 2014r. poz 7, poz. 290, poz.538, poz..598, poz. .642, poz. 811,
poz.1146 i 1877
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski
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