UCHWAŁA NR XX/270/16
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających
ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych gimnazjów
prowadzonych przez Miasto Bytom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 5 ust. 5 oraz art. 20 e ust. 3, 4, 7 w związku z art. 20 zf
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum lokalne kryteria
rekrutacji do klas pierwszych szkół gimnazjalnych w Bytomiu, dysponujących wolnymi miejscami
oraz przyznaje się każdemu kryterium określoną liczbę punktów:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów;
2) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte
w zaświadczeniu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – wynik przedstawiony w procentach
z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnożymy przez 0,2;
3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z przedmiotów: język polski, język obcy
nowożytny, matematyka, przyroda, historia i społeczeństwo oraz z jednego wybranego przedmiotu,
w zależności od rozszerzonego programu nauczania, wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty;
4) wymieniona na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocena z zachowania, wyrażona w stopniu:
a) wzorowe – przyznaje się 15 punktów,
b) bardzo dobre - przyznaje się 10 punktów,
c) dobre - przyznaje się 5 punktów;
5) dodatkowe osiągnięcia:
a) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 5 punktów za każde osiągnięcie –
maksymalnie 10 punktów,
b) inne osiągnięcia na szczeblu co najmniej międzyszkolnym – 2 punkty za każde osiągnięcie –
maksymalnie 10 punktów;
6) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
w formie wolontariatu – 2 punkty;
7) kandydat, który uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie gimnazjum 10 punktów;
8) kandydat, którego co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych miejsce pracy znajduje się
w pobliżu gimnazjum – 5 punktów;
9) w rejonie gimnazjum zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów;
10) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum – 5 punktów.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych w § 1:
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1) kryteria określone w punktach 1 - 7 dokumentuje się poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz dyplomów,
zaświadczeń potwierdzających inne osiągnięcia na szczeblu co najmniej międzyszkolnym;
2) kryterium określone w punkcie 8 rodzic/opiekun prawny dokumentuje, przedkładając zaświadczenie
z zakładu pracy o miejscu zatrudnienia;
3) kryterium określone w punkcie 9 rodzic/opiekun prawny dokumentuje, przedkładając oświadczenie
o miejscu zamieszkania krewnych dziecka pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań;
4) kryterium określone w punkcie 10 rodzic/opiekun prawny dokumentuje wypełniając wniosek.
§ 3. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Bytom począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Wężyk
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/270/16
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Określenie lokalnych kryteriów rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
publicznego gimnazjum, wynika ze znowelizowanych przepisów prawa oświatowego.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) młodzież zamieszkałą w obwodzie publicznego gimnazjum
przyjmuje się do klas pierwszych na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych. Natomiast
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 dwuletnim okresie przejściowym kandydatów spoza rejonu obowiązywały kryteria zawarte
w statutach poszczególnych szkół gimnazjalnych. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
i lata następne, zgodnie z wymogami ustawodawcy będą brane pod uwagę kryteria lokalne, dla których
ustalono odpowiednią punktację, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, zasadnym staje się
podjęcie przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega konsultacjom społecznym.
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