Uchwała nr XVII/132/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Miejską Giżycko:
1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do danego
gimnazjum oraz sytuacja, w której rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum zlokalizowanego w tym
samym budynku co szkoła podstawowa – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie
do pierwszej klasy szkoły podstawowej – 5 pkt.;
2) kontynuacja nauki w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
zlokalizowanych w szkołach podstawowych lub kontynuacja nauki w zespole szkół – 5 pkt;
3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność
gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;
4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko,
zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek), którzy wspierają rodziców lub prawnych
opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;
5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie szkoły – 2 pkt.;
6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.
§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni
opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej lub
gimnazjum.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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