
 

 

UCHWAŁA NR XVII/139/2019 

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW 

z dnia 27 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ogólnodostępnych 

i integracyjnych - wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego, publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde kryterium 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. 

poz. 506 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 oraz 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) Rada Miejska Ostrzeszów uchwala, co następuje: 

§ 1.  W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, określa się 

następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych - 

wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły, wraz z liczbą punktów za te kryteria: 

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Ostrzeszów – 30 pkt; 

2) uczęszczanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, 

do przedszkola w danym zespole szkół lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej - 25 

pkt; 

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej 

szkoły lub zespołu szkół w skład którego wchodzi dana szkoła podstawowa – 20 pkt; 

4) rodzice/opiekunowie prawni lub samotnie wychowujący rodzic/opiekun prawny odprowadzają opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Ostrzeszów – 15 pkt; 

5) w obwodzie szkoły do której kandydat ubiega się o przyjęcie, pracuje przynajmniej jeden rodzic/opiekun 

prawny – 5 pkt;  

6) kandydat rekrutuje do oddziału integracyjnego – 5 pkt; 

§ 2.  Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa 

w § 1 pkt 1 - 6 są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 3. 1. W przypadku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i stwierdzenia nie złożenia 

wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, 

nie uwzględnia danego kryterium. 

2. W przypadku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego i otrzymania przez kandydatów takiej 

samej ilości punktów, o przyjęciu danego kandydata decyduje data wpływu wniosku. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
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§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego.  

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej Ostrzeszów 

(-) Beata Calińska 
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