
UCHWAŁA NR XXXII/173/17
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Ciechocinek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

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, poz. 1579 oraz poz.1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska Ciechocinka uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Ciechocinku oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku,

2) dziecku - należy przez to rozumieć kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego poza 
obwodem szkoły podstawowej.

§ 2. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
do szkół podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, a także rodzaje dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryterium

1 2 3 4
1 dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym 

bezpośrednio z obwodem szkoły
3 oświadczenie rodzica

2 w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce 
pracy lub miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej co najmniej jednego z rodziców

2 oświadczenie rodzica

3 w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo dziecka

3 oświadczenie rodzica

4 w obwodzie szkoły zamieszkują krewni lub inne osoby 
wspierające rodziców (opiekunów prawnych) 
w zapewnieniu dziecku należytej opieki

1 oświadczenie rodzica

5 choroba dziecka, wymagająca codziennych wizyt 
rodzica w szkole, gdy odległość z domu do szkoły jest 
mniejsza niż odległość do szkoły, w której obwodzie 
mieszka dziecko

1 oświadczenie rodzica 
lub zaświadczenie lekarza
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego  2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum 
posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko–Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marcin Zajączkowski
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