
UCHWAŁA NR XXXVII/983/17
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania do 
Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 
51/52 w Gdańsku

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art.92 ust. 1 pkt 1 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579,1948), w 
związku z art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 
U. 2017 r. poz. 59) oraz art.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę -  Prawo oświatowe (Dz.U 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego kryteriom określonym w art. 
131 ust. 2 ( w przypadku kandydata niepełnoletniego) i art. 136 ust. 3 pkt 2 ( w przypadku 
kandydata pełnoletniego) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 
stycznia 2017 r., poz. 59), przyznaje  się 5 punktów.

2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego ustala się następujące kryteria:
1) sieroctwo kandydata, w tym pełnoletniego, opuszczającego placówkę opiekuńczo –      

wychowawczą lub rodzinę zastępczą, któremu przyznaje się 3 punkty,
2) pobieranie nauki w branżowej szkole specjalnej I stopnia, któremu przyznaje się 5 

punktów,
3) tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach: wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym, któremu przyznaje się 5 punktów,
4) posiadanie przez kandydata rodzeństwa, które jest wychowankiem/ami Bursy Gdańskiej 

im. Ireny Sendlerowej i kontynuuje pobyt w roku szkolnym, na jaki składany jest wniosek 
o przyjęcie, któremu przyznaje się 2 punkty.
§ 2. Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których 

mowa w § 1 ust.2 :
1) zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie o opuszczeniu placówki 

opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej w odniesieniu do kryterium 
określonego w §1 ust.2 pkt 1,

2) zaświadczenie o przyjęciu do szkoły w odniesieniu do kryterium określonego w §1 ust.2 
pkt 2,

3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty wojewódzkich lub ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 
ust.2 pkt 3,

4) oświadczenie rodzica ( w przypadku kandydata niepełnoletniego) lub oświadczenie 
kandydata ( w przypadku kandydata pełnoletniego) o posiadaniu rodzeństwa które jest 
wychowankiem Bursy i kontynuuje pobyt w roku szkolnym na jaki składany jest wniosek 
w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 ust.2 pkt 4.
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§ 3. Traci moc uchwała nr XII/319/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania do Bursy 
Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 
w Gdańsku.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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