
Uchwała Nr XXX/316/2017 

Rady Miasta Malborka 

z dnia 30 marca 2017r. 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. - Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 roku poz. 59), Rada 

Miasta Malborka uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowychprowadzonych przez 

Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej, a także dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów za 

każde z tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2.Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych 

opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

§ 2. 

W postępowaniu  rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej,określa się następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę 

punktów: 

1) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, 

będzie uczęszczało do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, do której składany jest wniosek - 6 punktów, 

2) wielodzietność rodziny kandydata - 6 punktów, 

3) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 

podstawowej, do której składany jest wniosek - 5 punktów, 

4) kandydat, którego krewni, wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej 

opieki, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 3 

punkty. 

 



§ 3. 

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w 

§ 2: 

1) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu 

rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej,  do której składany jest wniosek, 

2) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 2 - oświadczenie rodzica o 

wielodzietność rodziny kandydata, 

3) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 3 - zaświadczenie pracodawcy o 

zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualny wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej,  

4) w odniesieniu do kryterium określonego w § 2 pkt 4 - oświadczenie rodzica o tym, że  

krewni, wspierający rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki, mieszkają w 

obwodzie szkoły podstawowej,  do której składany jest wniosek. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. 

§ 5. 

Traci moc uchwała nr XVI/169/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016r. w 

sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2016r., poz. 980). 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  



Uzasadnienie 

 Uchwała nr XVI/169/2016 Rady Miasta Malborka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły 

podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia została podjęta na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 w związku    

z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. systemie oświaty, który został uchylony 

ustawą przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe.  W związku z powyższym zachodzi 

konieczność podjęcia uchwały przez Radę Miasta Malborka na podstawie  ustawy z dnia      

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe celem określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Miejską Malbork, dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, ustalenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na rok szkolny 

2017/2018. Przy czym ww. kryteria,  liczba punktów za każde z tych kryteriów oraz 

dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia nie uległy zmianie.  

Podjęcie uchwały jest obligatoryjnym zadaniem gminy umożliwiającym w szkołach 

podstawowych,prowadzonych przez Gminę  Miejską Malbork  przeprowadzenie rekrutacji do 

klas pierwszych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej. 


