
UCHWAŁA NR IX/146/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek  zapewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę 
Miasta  Gdynia, ustalenia liczby punktów za każde kryterium oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.1)), art. 20p ust.1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art.20zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.2)) Rada Miasta Gdyni 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1) Określa się kryteria w odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych, przyznaje 
się każdemu z tych kryteriów punkty oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie 
z załącznikiem nr 1.

2) Przyznaje się każdemu kryterium z art. 20c ust. 2, art. 20g,ust.2, pkt 2 ustawy o systemie oświaty określoną 
liczbę punktów, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

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

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda - Trzebiatowski

1) Tekst jednolity zmieniony przez: Dz.U. z 2013r. poz.645, z 2014r. poz.379, 1072.
2) Tekst jednolity zmieniony przez: Dz.U. z 2003r. nr 137, poz. 1304, z 2004r. nr 69, poz. 624, nr 109, poz. 1161, nr 273, poz. 2703, nr 281, 

poz. 2781, z 2005 r., 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 2006 r., nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658, z 2007 r., 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, zm. z 2010 r. 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, nr 205 poz.1206, 
z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 ,1650, z 2014r. poz.7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1877, z 2015r. 
poz.357.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/146/15
Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 maja 2015 r.

KRYTERIA REKRUTACJI  DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE 
UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA 

OKREŚLONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY WRAZ Z PRZYZNANĄ LICZBĄ PUNKTÓW 
I OKREŚLENIEM DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW

Kryterium Ilość punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
trudna sytuacja społeczno – 
materialna rodziny 10

oświadczenie opisujące i potwierdzające 
zaistniałą sytuację społeczno – materialną 
rodziny

zdarzenie losowe mające 
wpływ na sytuację rodzinną 
kandydata

10
oświadczenie opisujące i potwierdzające 
zaistniałe zdarzenie losowe

łączna suma punktów 
uzyskanych podczas 
rekrutacji do klasy pierwszej 
III LO lub klasy pierwszej 
Gimnazjum  nr 24 albo 
średnia ocen  na świadectwie 
ukończenia klasy 
w bieżącym roku szkolnym, 
w przypadku ucznia klasy 
I lub II, który uczestniczy 
w procesie rekrutacji          
do internatu (dotyczy tylko 
internatu w ZSO 1)

max.10:
od 0 do 199 pkt – 

5 pkt
200 pkt – 10 pkt

lub
średnia poniżej 2,5 

– 0 pkt,          
średnia 2,5 – 2,99 – 

2 pkt,
średnia 3,0 – 3,49 – 

4 pkt
średnia 3,5 – 3,99 – 
6 pkt,           średnia 
4,0 – 5,49 – 8 pkt,           
średnia 5,5 – 6,0    

– 10 pkt

lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
wraz z punktacją
lub świadectwo ukończenia klasy w bieżącym 
roku szkolnym

zachowanie i zaburzenia 
kandydata utrudniające 
prawidłowe funkcjonowanie 
rodziny (dotyczy tylko 
internatów w SOSW 1 i 2)

10

oświadczenie opisujące i potwierdzające 
problemy z zachowaniem oraz zaburzeniem 
kandydata

odległość zamieszkania 
kandydata od ośrodka 
(dotyczy tylko internatów 
w SOSW 1 i 2)

max.10:
od 0 do 50 km – 

5 pkt
powyżej 50 km – 

10 pkt 

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania 
kandydata

I. Kandydat pełnoletni

Kryterium Ilość punktów Dokumenty potwierdzające kryterium
trudna sytuacja społeczno – 
materialna rodziny 10

oświadczenie opisujące i potwierdzające 
zaistniałą sytuację społeczno – materialną 
rodziny

zdarzenie losowe mające 
wpływ na sytuację rodzinną 
kandydata

10
oświadczenie opisujące i potwierdzające 
zaistniałe zdarzenie losowe

średnia ocen na świadectwie  średnia poniżej 2,5 świadectwo ukończenia klasy w bieżącym roku 
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ukończenia klasy 
w bieżącym roku szkolnym, 
w przypadku ucznia klasy II, 
który uczestniczy w procesie 
rekrutacji do internatu 
(dotyczy tylko internatu 
w ZSO 1)

– 0 pkt,          
średnia 2,5 – 2,99 – 

2 pkt,
średnia 3,0 – 3,49 – 

4 pkt
średnia 3,5 – 3,99 – 
6 pkt,           średnia 
4,0 – 5,49 – 8 pkt,           
średnia 5,5 – 6,0    

– 10 pkt

szkolnym

zachowanie i zaburzenia 
kandydata utrudniające 
prawidłowe funkcjonowanie 
rodziny (dotyczy tylko 
internatów w SOSW 1 i 2)

10

oświadczenie opisujące i potwierdzające 
problemy z zachowaniem oraz zaburzeniem 
kandydata

odległość zamieszkania 
kandydata od ośrodka 
(dotyczy tylko internatów 
w SOSW 1 i 2)

max.10:
od 0 do 50 km – 

5 pkt
powyżej 50 km – 

10 pkt

oświadczenie o miejscu zamieszkania 
kandydata
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/146/15
Rady Miasta Gdyni

z dnia 27 maja 2015 r.

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI  DO PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ 
I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO 

ZAMIESZKANIA, KTÓRYM ORGAN  PROWADZĄCY OKREŚLIŁ LICZBĘ PUNKTÓW

Kryterium Ilość punktów
wielodzietność rodziny 
kandydata 10

niepełnosprawność 
kandydata 10

niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata 10

niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata 10

niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata 10

samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie 10

objęcie kandydata pieczą 
zastępczą 10

I. Kandydat pełnoletni

Kryterium Ilość punktów
wielodzietność rodziny 
kandydata 10

niepełnosprawność 
kandydata 10

niepełnosprawność dziecka 
kandydata 10

niepełnosprawność innej 
osoby bliskiej ,nad którą 
kandydat sprawuje opiekę

10

samotne wychowywanie 
dziecka przez kandydata 10
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