
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/244/2017 

RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół 

podstawowych, dla których Gmina Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym. 

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 z późn. zm./, art. 133 ust. 2 i ust. 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo 

oświatowe /Dz. U. z 2017 r., poz. 59/ uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym 

przeprowadzonym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkujących poza 

obwodem publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ostrów Wielkopolski: 

1) kandydat, którego rodzeństwo spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej – 7 punktów; 

2) kandydat, który uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mającego siedzibę w obwodzie tej 

szkoły – 5 punktów; 

3) kandydat, którego miejsce pracy jednego z obojga rodziców znajduje się 

w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły podstawowej – 4 punkty; 

4) kandydat, którego krewni wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują 

w obwodzie szkoły – 2 punkty; 

5) kandydat, który uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mającego siedzibę na terenie 

Gminy Ostrów Wielkopolski – 1 punkt.  

§ 2.  Określa się, że dokumentem potwierdzającym spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 będą 

oświadczenia rodziców.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Wielkopolski. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Ostrów Wielkopolski. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Piotr Śniegowaski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 2906
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