
UCHWAŁA NR XIV.159.16
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 26 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej  gimnazjów 
prowadzonych przez  Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego 

gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz 
przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2015 
r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 zf pkt 1) i art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2156 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do  klasy pierwszej 
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego 
gimnazjum oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty, o których mowa w § 1 obowiązują począwszy od 
rekrutacji do samorządowych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Ełku

Dariusz Wasilewski
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Załącznik do Uchwały Nr XIV.159.16 

                                                                             Rady Miasta Ełku 

                                                                                      z dnia 26 stycznia 2016 r. 

 

 

 

 

Kryterium Liczba  

punktów 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzenia kryteriów 

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza  i będzie 

uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona 

jest rekrutacja do danego gimnazjum.  

 

 

15 

Potwierdzane  na podstawie dokumentacji 

szkolnej. 

Dziecko pracownika szkoły. 15 Potwierdzane  na podstawie dokumentacji 

szkolnej. 

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
1
. 10 Potwierdzane  na podstawie oświadczenia 

rodzica.  

Szkoła znajduje się blisko miejsca pracy jednego     

z rodziców kandydata. 

 

8 

Potwierdzanie zatrudnienia z zakładu pracy 

rodzica  lub oświadczeniem rodzica. 

Dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie 

„Ełcka Karta Rodziny 3+”  . 

5 Potwierdzane  na podstawie okazania przez 

rodziców „Ełckiej Karty Rodziny 3+”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Przez rodziców rozumie się także  opiekunów prawnych dziecka. 

 
1
Przez rodziców rozumie się również rodzica samotnie wychowującego dziecko, tj. pannę, kawalera, wdowę, 

wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba 

że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
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