
UCHWAŁA NR XV/103/2015
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów 

Mazowiecka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 
art. 20e ust. 3, ust. 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Określa się pięć kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej i publicznego gimnazjum, liczbę punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Zbigniew Krych

Id: 357D422A-CE74-48D7-A39A-1A0761E016BB. Podpisany Strona 1



Załącznik do Uchwały Nr XV/103/2015

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Kryteria naboru
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum

(dotyczy uczniów spoza obwodu szkoły).

l.p. kryterium liczba 
punktów dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1 Kandydat zamieszkuje na terenie 
m. Ostrów Mazowiecka 15 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych z klauzulą 

o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy

2

Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego w przedszkolu 

najbliżej położonym szkole 
podstawowej wskazanej przez 

kandydata / do szkoły 
podstawowej najbliżej położonej 

gimnazjum wskazanego przez 
kandydata

15
Zaświadczenie z placówki lub oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego (nie jest wymagane w 
przypadku zespołu szkół)

3

Przynajmniej jedno z 
rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata jest zatrudnione w 

obwodzie szkoły

10 Zaświadczenie z zakładu pracy

4

Uczęszczanie rodzeństwa 
kandydata do szkoły wybranej 

przez kandydata / do szkoły 
najbliżej położonej od wybranej 

szkoły

7 Zaświadczenie z placówki lub oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego

5

W obwodzie szkoły zamieszkują 
osoby wspomagające 

rodziców/opiekunów prawnych w 
sprawowaniu opieki nad 

kandydatem (dziadkowie, starsze 
rodzeństwo, dalsza rodzina)

10 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
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