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UCHWAŁA NR XLVIII/523/2018
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartość punktową:
1) kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Gniezna - 16 pkt.;
2) kandydat należy do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie lub Szkoły Podstawowej
Nr 8 w Gnieźnie (kryterium nie dotyczy kandydatów zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej
Nr 3 w Gnieźnie składających wniosek do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Gnieźnie i kandydatów
zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Gnieźnie składających wniosek do Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie) – 12 pkt
3) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – 5 pkt.;
4) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego na terenie
Miasta Gniezna – 3 pkt.;
5) zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie
szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 2 pkt.;
6) posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej do której
składany jest wniosek – 1 pkt.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 1-6 są:
1) oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Gniezna;
2) oświadczenie rodziców o przynależności do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie lub Szkoły
Podstawowej Nr 8 w Gnieźnie;
3) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej do której
jest składany wniosek;
4) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego na terenie Miasta Gniezna;
5) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę
w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
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6) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły
podstawowej do której składany jest wniosek.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego
w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
§ 4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa
w § 1, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Gniezno i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Gniezna
(-) Michał Glejzer

