
UCHWAŁA NR XXXVII/301/2017

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkujących

poza obwodem wybranej szkoły podstawowej Gminy Pułtusk oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia ich spełniania

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), art. 29 ust. 2 pkt. 1 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 204
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza

obwodem wybranej szkoły podstawowej, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Pułtusk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
podstawowej bierze się pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednia
liczbę punktów:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie

uczęszczało do tej szkoły, oświadczenie - 3 punkt;
2) wielodzietność rodziny kandydata, oświadczenie - 1 punkt;
3) dziecko, którego rodzice lub opiekunowie prawni pracują w obwodzie szkoły,

oświadczenie - 1 punkt;
4) kandydat objęty kształceniem specjalnym, dokument - 1 punkt;
5) niepełnosprawność w rodzinie kandydata, dokument - 1 punkt.

§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 2 pkt 1-5
są odpowiednio:
1) oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego potwierdzające spełnianie wybranego

kryterium, załącznik nr 1 do uchwały;
2) oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego potwierdzające spełnianie wybranego

kryterium, załącznik nr 2 do uchwały;
3) oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego potwierdzające spełnianie wybranego

kryterium, załącznik nr 3 do uchwały;
4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;
5) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji



zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2046).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.
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Andrzej Wydra



Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXV11/301/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 2 marca 2017 r.

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)

Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna / rodziców lub prawnych opiekunów*

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka .
(imię i nazwisko dziecka)

urodzonego w uczęszczającego do .
(data i miejsce urodzenia)

(adres i nazwa szkoły, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data .
(czytelny podpis osoby/osób
składających oświadczenie)

* wskazać właściwe

Podstawa prawna żądania oświadczenia

art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
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~ Andrzej Wydra



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXV11/301/2017

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 2 marca 2017 r.

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany, ubiegający się o przyjęcie mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

.................................................. do szkoły
(adres i nazwa szkoły)

oświadczam, że moja rodzina składa się z osób, w tym dzieci.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data .
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podstawa prawna żądania oświadczenia

art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/301/2017

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 2 marca 2017 r.

(imię i nazwisko)

(adres zamieszkania)

(numer telefonu)

Oświadczenie

Ja niżej podpisany, ubiegający się o przyjęcie mojego dziecka
(imię i nazwisko dziecka)

............................................... do szkoły
(adres i nazwa szkoły)

............................................................................................ legitymujący się dowodem osobistym

numer wydanym przez .
(seria i numer)

oświadczam, że miejscem mojej pracy zawodowej jest .

(pełna nazwa i adres zakładu pracy)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

data .
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Podstawa prawna żądania oświadczenia

art. 133 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
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