
 

 

UCHWAŁA NR VII/53 /2019 

RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/291/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie  z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych  

przez Gminę Miejska Kętrzyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 994 z późn.zm) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2018 poz. 996 z późn. zm.)  Rada Miejska  w Kętrzynie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/291/18 Rady Miejskiej w Kętrzynie  z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Kętrzyn 

dokonuje się następujących zmian: 

1) zmianie ulega treść załączników do uchwały w następujący sposób: 

a) zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIX/291/18, który przyjmuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) zmienia się treść załącznika Nr 2 do uchwały Nr XLIX/291/18, który przyjmuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 

c) zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLIX/291/18, który przyjmuje brzmienie zgodnie 

z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie 

Rafał Rypina 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 marca 2019 r.

Poz. 1510



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53 /2019 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w pobliżu szkoły 

Oświadczam, że mój syn/córka zamieszkuje ………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania ucznia) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 100) i Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

w celu rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 20…/20… oraz wykonania ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53 /2019 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata do tej samej szkoły 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka  ………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko kandydata) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzeństwa dziecka) 

w roku szkolnym …………………….. będzie*/nie będzie* uczęszczało  do 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa placówki, klasa) 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 100)i Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

w celu rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 20…/20… oraz wykonania ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53 /2019 

Rady Miejskiej w Kętrzynie 

z dnia 21 lutego 2019 r. 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu w obwodzie szkoły 

Ja niżej podpisana/y*………………………………………………………………………………………….. 

Zamieszkała/y* ……………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że jestem zatrudniona/y* w obwodzie szkoły. 

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

*niewłaściwe skreślić 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, zgodnie 

ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 100) i Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób 

fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celu 

rekrutacji dziecka do szkoły w roku szkolnym 20…/20… oraz wykonania ciążących na Administratorze 

obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

……………………………………………………… 

(data, podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
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