Elektronicznie podpisany przez:
Wojciech Józef Szymański
dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/318/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
art. 204 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Iławie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) kandydacie – oznacza to dziecko, które zostało zgłoszone do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej
szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miejską Iława;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna oraz osobę (podmiot) sprawującą pieczę zastępczą nad
dzieckiem;
3) oświadczeniu rodzica – oznacza to pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą
nad dzieckiem, zawarte w treści wniosku zgłoszenia dziecka do szkoły, według wzoru dostępnego w danej szkole publicznej,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława;
§ 2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu
rekrutacyjnym.
§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Iława bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.
1.
2.
3.

4.
5.

Kryterium
Posiadanie przez kandydata rodzeństwa
uczęszczającego do szkoły, do której składany jest
wniosek
Zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców
kandydata u pracodawcy mającego siedzibę
w obwodzie szkoły, do której składany jest wniosek
Posiadanie przez kandydata członka rodziny
wspierającego rodziców w wychowaniu kandydata
zamieszkałego w obwodzie szkoły do której składany
jest wniosek
Ukończenie przez co najmniej jednego z rodziców
lub jednego z rodzeństwa kandydata szkoły, do
której składany jest wniosek
Wystąpienie co najmniej jednej z następujących
okoliczności:
- wielodzietność rodziny kandydata w rozumieniu
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność co najmniej jednego
z rodzeństwa kandydata,
- posiadanie przez rodzica kandydata statusu osoby
samotnie wychowującej dziecko
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wartość
kryterium
w punktach

Rodzaj dokumentu
potwierdzający spełnianie
kryterium

2 pkt

Potwierdzenie przez dyrektora szkoły
na podstawie dokumentacji szkoły

2 pkt

Oświadczenie rodzica

2 pkt

Oświadczenie rodziców

2 pkt

Potwierdzenie przez dyrektora szkoły
na podstawie dokumentacji szkoły

2 pkt

Oświadczenie rodzica

§ 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej z oddziałem integracyjnym, dla której organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Iława bierze się pod uwagę dodatkowe kryterium:
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Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Posiadanie przez kandydata z orzeczonym wymogiem
kształcenia specjalnego miejsca zamieszkania na
terenie Gminy Miejskiej Iława

6 pkt

Rodzaj
potwierdzający
kryterium

dokumentu
spełnianie

Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/188/16 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do klas pierwszych
publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława, ich punktowania oraz dokumentowania, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 1032).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iławie
mgr Wojciech Szymański
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