
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/220/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Kandydatów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła 

podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, uwzględniając łącznie następujące kryteria: 

1) rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w danej szkole podstawowej - 15 pkt; 

2) dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 

w danej szkole podstawowej - 10 pkt; 

3) dziecko uczęszczało do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej - 4 pkt; 

4) dana szkoła jest najbliższa miejsca zamieszkania dziecka - 3 pkt; 

5) dana szkoła jest najbliższa miejsca pracy jednego lub obojga rodziców dziecka - 2 pkt; 

6) w obwodzie danej szkoły podstawowej zamieszkują wstępni rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, 

wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 pkt. 

§ 2.  W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie 

dziecka, składają odpowiednie oświadczenie, które dołącza się do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.  

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostróda. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie 

Tadeusz Bera 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 lutego 2017 r.

Poz. 909
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