
UCHWAŁA NR IV/44/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 11 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania 

rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 133 ust. 2-3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, 
poz. 2245 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Miasta 
Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania rekrutacyjnego dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za spełnienie 
kryteriów:
1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, do której ubiega się o przyjęcie. Liczba 

punktów: 4;
2) kandydat jest umieszczony w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub 

placówce opiekuńczo-wychowawczej. Liczba punktów: 3;
3) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata 

znajduje się w obwodzie szkoły lub w samej szkole. Liczba punktów: 2. Jeśli jeden 
z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje w obwodzie szkoły, a drugi w samej szkole 
przyznaje się punkty tylko z jednego tytułu;

4) kandydat  uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której ubiega się  
o przyjęcie. Liczba punktów: 1.
§ 2. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 1 rodzice 

(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie                 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły.

§ 3. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 2 opiekunowie 
kandydata zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o umieszczeniu 
kandydata w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej.

§ 4. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 3 rodzice 
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie o miejscu 
pracy w obwodzie szkoły lub w samej szkole.

§ 5. W celu wykazania spełnienia kryterium, o którym mowa w §1 pkt 4 rodzice 
(opiekunowie prawni) zobowiązani są dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie 
o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole, do której ubiega się 
o przyjęcie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/595/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg, do postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 1034).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Woźniak
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