UCHWAŁA NR XXX/204/17
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz pierwszych klas publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.), art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), art. 131 ust. 4, 6 i art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Oleśnica określa się kryteria wraz z liczbą przyznanych punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica określa się kryteria wraz z liczbą przyznanych punktów oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/107/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Oleśnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kunaj
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/204/17
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 30 marca 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego

L. p.
1.
2.
3.
4.
5.

Kryterium

Liczba
punktów
W szkole uczy się rodzeństwo dziecka
10
Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzeństwo dziecka są 5
absolwentami szkoły
W obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
W obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka, którzy
wspierają rodziców w zapewnieniu opieki dziecku
Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko
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Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów
oświadczenie
oświadczenie

5

oświadczenie

5

oświadczenie

5

oświadczenie
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/204/17
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 30 marca 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych

L. p.

Kryterium

1.
2.

W szkole uczy się rodzeństwo dziecka
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego
w szkole
Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzeństwo dziecka są
absolwentami szkoły
W obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy
rodziców/opiekunów prawnych dziecka
W obwodzie szkoły mieszkają krewni dziecka, którzy
wspierają rodziców w zapewnieniu opieki dziecku

3.
4.
5.
6.

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowuje dziecko
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Liczba
punktów
10
10

Dokumenty niezbędne
do potwierdzania kryteriów
oświadczenie
oświadczenie

5

oświadczenie

5

oświadczenie

5

oświadczenie

5

oświadczenie
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny
w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący. Organ określa też dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
oraz przyznaje określoną liczbę punktów za poszczególne kryteria.
Natomiast na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym
są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ określa też dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznaje określoną liczbę punktów za poszczególne kryteria.
Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki przyjęcie uchwały jest uzasadnione i właściwe.
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