
 

 

UCHWAŁA NR XXV/192/2017 

RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartości punktowej oraz określenia 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 Witkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria przyjmowania kandydatów do publicznych szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartość punktową: 

1) obecność w tej samej szkole rodzeństwa kandydata - 10 pkt, 

2) odległość szkoły od miejsca pracy rodziców - 8 pkt, 

3) odległość szkoły od miejsca zamieszkania rodziców - 6 pkt, 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/prawnych 

opiekunów,/osobę sprawującą pieczę zastępczą w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 pkt. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły, do której jest składany 

wniosek; 

2) oświadczenie rodziców kandydata o odległości szkoły od miejsca pracy, do której jest składany wniosek; 

3) oświadczenie rodziców kandydata o odległości szkoły od miejsca zamieszkania, do której jest składany 

wniosek; 

4) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu w obwodzie szkoły podstawowej krewnych kandydata (np. 

babcia, dziadek) wspierających rodziców/prawnych opiekunów,/osobę sprawującą pieczę zastępczą 

w zapewnieniu mu należytej opieki. 

§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa 

w § 1, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/99/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Witkowo i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Piotr Jóźwik 
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