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.

Uzasadnienie
W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Ostródzie podjęła Uchwałę Nr XVII/109/2015
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda.
W związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zmianie uległa dotychczasowa podstawa prawna regulująca postępowanie
rekrutacyjne prowadzone do klas I publicznych szkół podstawowych, w przypadku kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Wejście w życie art. 133 powołanej ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oznacza, że poprzednia
uchwała podjęta na podstawie wcześniejszego przepisu, traci moc z dniem wejścia w życie nowych
przepisów.
Przedkładany projekt uchwały uwzględnia uregulowania odnoszące się do zmienionego stanu
prawnego, pozostawiając jednocześnie kryteria rekrutacji, liczbę punktów możliwych do uzyskania
za ich spełnienie, a także dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, które były określone
w dotychczasowej uchwale.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i należy do kompetencji
Rady Miejskiej w Ostródzie.

