
Uchwała Nr XXI/189/2016 

Rady  Miasta Starogard Gdański 

z dnia 30 stycznia 2016 r. 
 

 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Starogard Gdański. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm) oraz 20 zf pkt 1  w związku  

z art. 20 e ust. 3 i 4  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 
1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, 

a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów 

przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także 

prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad 

dzieckiem 

 

§ 2 
W postępowaniu  rekrutacyjnym do pierwszej klasy  gimnazjum, dla którego organem 

prowadzącym jest  Gmina Miejska Starogard Gdański bierze się pod uwagę łącznie 

następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów: 

1) kandydat ukończył szkołę podstawową na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański  

                                                                                                                             – 5 punktów; 

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

uczęszczało do tej szkoły                                                                                       – 3 punkty; 

3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie tej szkoły  

                                                                                                                                   - 1 punkt. 

 

§ 3 
1. Za potwierdzenie spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 1, uznaje się 

potwierdzenie dyrektora szkoły podstawowej. 

2. Potwierdzenia spełnienia kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 2, dokonuje dyrektor 

szkoły na podstawie dokumentacji szkoły. 

3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryterium, o którym mowa w § 2 pkt 3, 

uznaje się oświadczenie rodzica o miejscu pracy. 

 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

           Starogard Gdański 

 

                                                                 Jarosław Czyżewski 



Uzasadnienie 

 

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, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

 Proponowane kryteria były uzgadniane z dyrektorami gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański. 

 Podjęcie uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym gimnazjom 

przeprowadzenie rekrutacji na  rok szkolny 2016/2017.  

 

Starogard Gdański, styczeń 2016 r. 

 


