
UCHWAŁA NR ORN.0007.9.2017

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 

szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.4461)) oraz 
art.133 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.59) Rada Miejska uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę przy naborze na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły 
podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

1) niepełnosprawność kandydata – 4 punkty,

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało do tej szkoły w roku szkolnym, którego 
dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty,

3) odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do 
szkoły obwodowej – 2 punkty,

4) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej szkoły – 1 punkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 1 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych,

2) w odniesieniu do kryterium określonym w § 1 pkt 2 - oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do danej szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie 
rekrutacyjne,

3) w odniesieniu do kryterium określonym w § 1 pkt 3 - oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka,

4) w odniesieniu do kryterium określonym w § 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia.

§ 3. Kryteria określone w § 1 uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr ORN.0007.5.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, 
liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2016r. poz.1579
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