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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do 
przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia 

niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania 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. 131 ust. 4 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.0007.8.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów 
dla poszczególnych kryteriów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „(klasach gimnazjalnych)”; 

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „(klasach gimnazjalnych)”.     

§ 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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Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr ORN.0007.22.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, klasy dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dostosowania zapisów obecnej uchwały Nr ORN.0007.8.2017 Rady
Miejskiej w Olecku z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu
rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Olecko, przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz
określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów w zakresie usunięcia sformułowań „(klasach
gimnazjalnych)” w § 2 ust. 1 pkt 3 oraz § 3 ust. 1 pkt 2 zmienianej uchwały.
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