
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/427/17 

RADY MIEJSKIEJ W MORĄGU 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej 

prowadzonej przez Gminę Morąg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie 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 Morągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej, 

która nadal dysponuje wolnymi miejscami, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę 

punktów za kryteria: 

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły - 3 pkt; 

2) kandydat jest dzieckiem pracownika szkoły - 3 pkt; 

3) kandydat mieszka na terenie Gminy Morąg - 2 pkt; 

4) miejsce pracy jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 1 pkt; 

5) oboje rodzice kandydata pracują lub pobierają naukę w trybie dziennym - 1 pkt; 

6) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców kandydata w wykonywaniu 

obowiązków wychowawczych - 1 pkt; 

7) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt; 

§ 2. Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w § 1: 

1) pkt 3 i 6 - pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata; 

2) pkt 4 i 5 - zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobieraniu 

nauki w trybie dziennym; oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego z dołączonym 

potwierdzeniem opłacania składek do KRUS lub pozarolniczej działalności gospodarczej z dołączonym 

aktualnym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej; 

3) pkt 7 - kserokopia opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/226/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Morąg oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Raćkowski 
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