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UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
2016 r.

z dnia

DRUK NR (i1/6

w sprawie określenia kryteriów w post ępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Ruda Śląska, dla kandydatów zamieszka łych poza obwodem szko ły.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tj.
Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z pó źniejszymi zmianami) i art. 20e ust.3 ,4 w zwi ązku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie o światy (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2156), na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta
uchwala:
1. Okreś la si ę kryteria w postę powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla
kandydatów zamieszka łych poza obwodem szko ły, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.
§ 3. Uchwała wchodzi w zycie po up ływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa
Ś l ąskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miasta Ruda Ś ląska
z dnia
Kryterium

Lp.

2016 r.

Liczba punktów (maksymalna liczba
punktów mo żhwych do uzyskania)

Dokumenty niezb ędne do
potwierdzenia kryteriów

Oceny na świadectwie VI klasy z j ęzyka
polskiego, j ęzyka obcego, matematyki,
przyrody, historii i społeczeństwa:

2.

celuj ący

6 pkt

bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczajacy
Wynik sprawdzianu

5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
przedstawiony
Wynik sprawdzianu
w procentach z części pienvszej
pomnożony przez 0,35 i wynik
przedstawiony w procentach w cz ęści
drugiej pomnożony przez 0,15
5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
Tytuł laureata innego niż konkurs
organizowany na podstawie art. 22 ust. 2
pkt 8 ustawy o systemie oświaty
Tytuł finalisty konkursu przedmio[owego
punktów
Maksymalna
liczba
możliwych do uzyskania za wszystkie
ww. osiągnięcia
ku5rego
rodzeństwo
Kandydat,
uczęszcza do gimnazjum lub zespołu w
którym znajduje si ę gimnazjum.
lctórego
rodzicłopiekun
Kandydat,
prawny jest zatrudniony na podstawie
umowy o pracę, wykonuje pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej,
gospodarcz ą
prowadzi
działalność
w obwodzie gimnazjum

3.
4.

5.

6.

Dziecko matki lub ojca samotnie je
wychowujacego

7.

świadectwo

zaświadczenie o wynikach sprawdzianu
w klasie szóstej
świadectwo

5 pkt
3 pkt

świadectwo

10 pkt

15 pkt

5 pkt

2 pkt

oświadczenie
pracodawcy
o
zaświadczeni
zatrudnieniu,
zaświadczenie
o
wykonywaniu pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej, wydruk ze
strony internetowej Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzia łalności
Gospodarczej albo infomacja
z ICrajowego Rejestru Sadowego.
oświadczenie

OtS
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UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie o światy oraz niektórych innych ustaw
zostały wprowadzone zasady rekrutacji do gimnazjów. Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjów s ą
przyjmowani tak jak dotychczas na podstawie zg łoszenia. Na wolne miejsca, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoty jest przeprowadzane post ępowanie rekrutacyjne. Rada Miasta została zobowi ązana
do okre ślenia kryteriów post ępowania rekrutacyjnego z uwzgl ędnieniem zapewnienia jak najpe łniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb spo łecznych. Jednocze śnie kryteriom tym
jest przyznawana okre ś lona liczba punktów oraz okre śla się dokumenty niezb ędne do ich potwierdzenia.
Projekt niniejszej Uchwały był konsultowany z organizacjami pozarz ądowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z pó źniejszymi zmianami) oraz został zaopiniowany zgodnie z art. 19 ustawy z
dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (tj. Dz.0 z 2015 r. poz. 1881) przez Zwi ązek
Nauczycielstwa Polskiego oraz Mi ędzyzakładową Organizacj ę Zwi ązkową NSZZ "Solidarność"
Pracowników O światy i Wychowania.
Organem stanowi ącym w przedmiotowej sprawie jest Rada Miasta.
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