
 

 

UCHWAŁA NR 139/XXV/17 

RADY MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasie 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zambrów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku gdy szkoła podstawowa dysponuje wolnymi 

miejscami 

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, poz. 1579) oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 59) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Jako liczbę wolnych miejsc w szkole podstawowej rozumie się różnicę pomiędzy liczbą sal 

dydaktycznych w szkole pomnożoną przez 25 uczniów, a liczbą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły 

przyjętych na podstawie zgłoszenia rodziców, w sytuacji, gdy istnieje możliwość uzupełnienia liczebności 

uczniów w utworzonych oddziałach bez konieczności tworzenia nowych oddziałów. 

§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zambrów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

1) dziecko zamieszkuje na terenie miasta Zambrów  – 5 pkt; 

2) dziecko posiada rodzeństwo w szkole   – 3 pkt; 

3) niepełnosprawność dziecka     – 3 pkt; 

4) miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 2 pkt; 

5) rodzic dziecka jest absolwentem szkoły   – 1 pkt. 

2. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 

jest oświadczenie rodziców. 

3. Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3  

jest kopia orzeczenia o niepełnosprawności. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Korzeniowski 
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