
UCHWAŁA NR BRM.0007.13.2021 
 

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 
i 1378) oraz art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z 2018 r. poz. 2245, 
z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr ORN.0007.9.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Olecko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 2 – oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa 
kandydata do danej szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie 
rekrutacyjne, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 3 – oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka, 
którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) ) w odniesieniu do kryterium określonego w § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia, którego wzór 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.”; 

2) dodaje się załączniki Nr 1-3 w brzmieniu zgodnym z załącznikami Nr 1-3 do niniejszej uchwały.          

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Alicja Stefanowska 
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Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu/kontynuacji nauki rodzeństwa kandydata do szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Gminę Olecko w roku szkolnym ……… / ……… 

Ja niżej podpisana/y ………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 (imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

zamieszkała/y ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (adres zamieszkania) 

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     (imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej) 

urodzonego …………………………………………………… w roku szkolnym ……..……………………………………… 
     (data urodzenia)    (rok, na który prowadzona jest rekrutacja)

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (nazwa i adres szkoły)  

imię i nazwisko rodzeństwa klasa 

Olecko, dnia …………………………………..  ……………………………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr BRM.0007.13.2021

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 stycznia 2021 r.
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania dziecka 

Ja niżej podpisana/y ………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 (imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………………………………..……………………………………… 
     (imię i nazwisko dziecka) 

urodzone ………………………………………. zamieszkuje* pod wskazanym niżej adresem: 
(data urodzenia dziecka) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (adres zamieszkania dziecka) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 (adres zamieszkania dziecka) 

Olecko, dnia …………………………………..  ……………………………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem

stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce

zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub

któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje

na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u

tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z

rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby

pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce

zamieszkania (art. 25, 26,27, 28 Kodeksu Cywilnego).

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr BRM.0007.13.2021

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 stycznia 2021 r.
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Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego w zakładzie pracy znajdującym się 

w obwodzie szkoły  

Ja niżej podpisana/y ………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
     (imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych ubiegającego się o przyjęcie 

do klasy pierwszej kandydata: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię nazwisko kandydata) 

znajduje się w obwodzie ………………………………………………………………………………………………………………………. 
         (nazwa i adres szkoły)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
         (nazwa i adres szkoły)

Olecko, dnia …………………………………..  ……………………………………………………………….. 
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr BRM.0007.13.2021

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 29 stycznia 2021 r.
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