
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/291/18 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie  ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejska Kętrzyn 

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

z 2017 r., poz. 1875 poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59, poz. 949, poz. 2203) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do  klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kętrzyn, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

wybranej szkoły podstawowej: 

1) dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata – 4 pkt, 

2) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole – 3 pkt, 

3) miejsce  pracy jednego z rodziców w obwodzie szkoły – 2 pkt, 

4) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w szkole, w której ubiega się o przyjęcie – 1pkt 

2. Kryteria ujęte w ust. 1 pkt 1-3 potwierdza się na podstawie złożonych oświadczeń  przez 

rodzica/opiekuna prawnego, które stanowią odpowiednio załączniki nr  1,2,3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXV/220/17 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 20 marca 2017 r.              

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Kętrzyn (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 poz. 1393). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Dariusz  Marek Duczek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2018 r.

Poz. 1126



Załącznik do Uchwały Nr XLIX/291/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w pobliżu szkoły 

Oświadczam, że mój syn/córka zamieszkuje ………………………………………………………… 

(adres zamieszkania ucznia) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) przez Dyrektora Szkoły na 

potrzeby rekrutacji. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/291/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata do tej samej szkoły 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka  ………………………………………………………… 

(imię i nazwisko kandydata) 

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

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

w roku szkolnym …………………….. będzie*/nie będzie* uczęszczało  do 

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

(nazwa placówki, klasa) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) przez Dyrektora Szkoły na 

potrzeby rekrutacji.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/291/18 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 1 marca 2018 r. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu w obwodzie szkoły 

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

Zamieszkała/y* ……………………………………………………………………………………….. 

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

oświadczam, że jestem zatrudniona/y* 

w ………………………………………………………………………………………………………… 

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

(nazwa, adres zakładu pracy) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) przez Dyrektora Szkoły na 

potrzeby rekrutacji. 
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