
 

 

UCHWAŁA NR XLII/784/17 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do 

klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza 

obwodem danej szkoły podstawowej 

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

z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) klasie I szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć klasę I zorganizowaną w szkole podstawowej 

prowadzonej przez Miasto Olsztyn, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyłączeniem klasy 

I zorganizowanej w szkole podstawowej specjalnej oraz mistrzostwa sportowego; 

2) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych dziecka lub osoby/podmioty 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

§ 2.  Ustala się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej dla 

kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej wraz z liczbą punktów: 

1) miejsce zamieszkania kandydata znajduje się w Mieście Olsztynie – 10 punktów; 

2) kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole podstawowej – 5 punktów; 

3) miejsce pracy rodzica (prawnego opiekuna) kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły podstawowej 

– 3 punkty. 

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2, tj.: 

1) oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Olsztyna – załącznik nr 1; 

2) oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole podstawowej – 

załącznik nr 2; 

3) oświadczenie rodziców o miejscu pracy w obwodzie danej szkoły podstawowej – załącznik nr 3. 

§ 4.  Traci moc Uchwała Nr XIX/244/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Olsztyn dla kandydata, który mieszka poza obwodem danej 

szkoły podstawowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 728).  
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Halina Ciunel 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/784/17 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu kandydata na terenie Miasta Olsztyna 

oświadczam/y, że 

1) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………...………….......................... 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ………………….... 

2) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………..……………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………...……. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ………………….... 

oświadczam/y, że 

…………………………………………….…., kandydat do klasy I Szkoły Podstawowej nr ……… 

 

w Olsztynie stale zamieszkuje na terenie Miasta Olsztyna pod adresem: 

……………………………………………………………………………………………………...… 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Olsztyn, dnia …………………………….   

  

1) …………………………… 

(czytelny podpis rodzica)
 

2) …………………………… 

(czytelny podpis rodzica)
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/784/17 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Oświadczenie rodziców, że kandydat posiada rodzeństwo uczące się w danej szkole 

oświadczam/y, że 

1) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………...……..……………………… 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………...………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ……………………… 

2) Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………..……… 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………... 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ……………………… 

oświadczam/y, że 

…………………………………………………, kandydat do klasy I Szkoły Podstawowej nr ………                           

w Olsztynie posiada rodzeństwo uczące się w tej szkole. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Olsztyn, dnia …………………………….   

   

1) ………………………… 

(czytelny podpis rodzica)
 

2) ………………………… 

(czytelny podpis rodzica)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/784/17 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu w obwodzie szkoły 

oświadczam, że 

Ja niżej podpisana/y …………………………………………………………...…………………………………. 

zamieszkała/y …………………………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ……………… wydanym przez ……………………….…………… 

oświadczam, że 

jestem zatrudniona/y  w Olsztynie  przy ulicy …………………………………………..……… nr  ................... 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Olsztyn, dnia …………………………….  

    

………………………………. 

 
(czytelny podpis rodzica)
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