
UCHWAŁA NR XXXII/188/17
RADY GMINY IŁOWO-OSADA

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo 
oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60) Rada Gminy Iłowo-Osada uchwala, co 
następuje:

§ 1.  Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, którym ustalono obwód, prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokumenty 
potwierdzające 
spełnianie kryterium

1. Kandydat (dziecko) uczęszczał do 
przedszkola / oddziału przedszkolnego lub 
punktu przedszkolnego prowadzonych 
przez tę samą jednostkę oświatową, do 
której ubiega się o przyjęcie

10 -------

2. Kandydat (dziecko) uczęszczał do 
przedszkola / oddziału przedszkolnego lub 
punktu przedszkolnego prowadzonych 
przez inną publiczną jednostkę oświatową, 
na terenie Gminy Iłowo-Osada, aniżeli ta 
do której ubiega się o przyjęcie

8 Poświadczenie 
uczęszczania wydane 
przez jednostkę 
oświatową prowadzącą 
przedszkole / oddział 
przedszkolny lub punkt 
przedszkolny

3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego, 
punktu przedszkolnego lub szkoły 
prowadzonych przez tę samą jednostkę 
oświatową o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat

5 Oświadczenie 
o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata 
do tej samej placówki 
(załącznik Nr 1)

4. Co najmniej jedno z rodziców/ opiekunów 
prawnych pracuje bądź prowadzi 
działalność gospodarczą na terenie Gminy 
Iłowo-Osada (dotyczy również osób 
samotnie wychowujących dzieci)

4 Oświadczenie 
o zatrudnieniu 
(załącznik Nr 2)

5. Na terenie obwodu szkoły zamieszkują 
krewni dziecka (np. babcia, dziadek) 
wspierający rodziców/ rodzica samotnie 
wychowującego dzieci w zapewnieniu 
należytej opieki nad kandydatem

2 Oświadczenie 
o zamieszkiwaniu 
i wspieraniu w opiece 
(załącznik Nr 3)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo-Osada.

§ 3. 1.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Świątkowska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/188/17 

Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 lutego 2017r. 

 

 

 

 

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa  

kandydata do tej samej placówki 
 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka …………………………………………………………… 
        imię i nazwisko rodzeństwa 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

uczęszcza do tej samej szkoły /oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego
*
. 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

………………………., dnia ………….20…..r.            ……………………………………………... 
              miejscowość            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
*
 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/188/17 

Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 lutego 2017r. 

 

 

 

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego  

o zatrudnieniu 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………… 
adres zamieszkania 

 

oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ………………………………………………………………... 
        nazwa i adres zakładu 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

. 

 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

………………………., dnia ………….20…..r.   …………………………………………….. 
              miejscowość                 czytelny podpis  
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/188/17 

Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 13 lutego 2017r. 

 

 

 

 

Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece 

 

 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

oświadczam, że krewni …………………………………………………………………………………. 
        rodzaj pokrewieństwa 

 

mojego dziecka ………………………………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko dziecka  

 

zamieszkują na terenie obwodu szkoły i wspierają mnie w zapewnieniu należytej opieki nad 

dzieckiem. 

 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

………………………., dnia ………….20…..r.   …………………………………………….. 
              miejscowość             czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały Rady Gminy Iłowo-Osada w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustalono
obwód, prowadzonych na terenie Gminy Iłowo-Osada oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów stanowi wykonanie delegacji z art. 133 ust. 2-4 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). Wskazane przepisy nakładają na organy stanowiące
jednostek samorządu terytorialnego obowiązek określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, którym ustaklono obwód,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół, w przypadku gdy szkoły te dysponują wolnymi
miejscami. Kryteria uwzględniać mają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Pod uwagę może być brane kryterium dochodu na osobę w
rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe. Kryteriom, o których
mowa wyżej, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do
ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się
oświadczeniem.
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