
 

 

UCHWAŁA NR XXXII-274/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

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

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

§ 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Olsztynek, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, 

uwzględniając kryteria wraz z następującą liczbą punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 5 punktów; 

2) niepełnosprawność kandydata - 5 punktów; 

3) niepełnosprawność obojga lub jednego z rodziców kandydata - 5 punktów; 

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 5 punktów; 

5) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 5 punktów; 

6) korzystanie przez kandydata z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w danej szkole 

podstawowej - 5 punktów; 

7) korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym lub spełnianie obowiązku szkolnego 

w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata - 4 punkty; 

8) dana szkoła jest najbliższa miejscu zamieszkania kandydata lub miejscu zamieszkania wstępnych rodziców, 

wspierających ich w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki - 4 punkty; 

9) dana szkoła jest najbliższa miejscu pracy obojga lub jednego z rodziców kandydata - 4 punkty. 

§ 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 Olsztynka. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI-165/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur., poz. 1644). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1809



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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Wojda 
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