UCHWAŁA NR XLII/19/2017
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia.
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, 1579 i 1948) oraz
art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do
publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana szkoła nadal posiada
wolne miejsca.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, w przypadku, gdy
liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc, stosuje się następujące
kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
zawartych w poniższej tabeli:
Lp.
1.
2.
3.

Kryteria

Liczba
punktów
W szkole obowiązek szkolny
5
spełnia rodzeństwo kandydata
Kandydat mieszka na terenie
5
Gminy Ostrowiec Św.
Korzystne położenie szkoły ze
5
względu na miejsce pracy
rodziców/opiekunów prawnych
lub możliwość opieki nad
dzieckiem
przez
innych
członków
rodziny,
np.
dziadków.

Dokumenty potwierdzające
spełnianie kryterium
Weryfikuje szkoła
Wniosek rodziców/opiekunów
prawnych
Oświadczenie
rodziców/opiekunów prawnych

§ 2. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być złożony do
nie więcej niż trzech wybranych placówek.
§ 3. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/181/2015 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów wraz
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Ostrowiec Świętokrzyski (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia
11 stycznia 2016 r., poz. 160).
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicach
ogłoszeń w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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