UCHWAŁA NR XV/129/15
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych oraz publicznych gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olesno oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olesno, wraz z odpowiadającą im liczbą
punktów:
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej publicznej szkole podstawowej/zespole szkół – 12
punktów;
2) miejsce pracy jednego z rodziców jest w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej/ zespołu szkół - 8
punktów;
3) miejsce pracy jednego z rodziców jest w danej publicznej szkole podstawowej/zespole szkół – 6 punktów;
4) w obwodzie danej publicznej szkoły podstawowej/zespołu szkół zamieszkują bliscy krewni kandydata
wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.
§ 2. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Olesno, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:
1) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danym publicznym gimnazjum/zespole szkół – 10
punktów;
2) istnieje uzasadniona możliwość dowozu kandydata do danego publicznego gimnazjum/zespołu szkół przez
rodziców, ze względu na miejsce pracy jednego z rodziców – 8 punktów;
3) w obwodzie danego publicznego gimnazjum/zespołu szkół zamieszkują bliscy krewni kandydata wspierający
rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 punktów;
4) kandydat realizuje dwukierunkowe kształcenie w danym publicznym gimnazjum/zespole szkół oraz w szkole
muzycznej – 4 punkty.
§ 3. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1-4 oraz § 2 pkt 1-4 są
złożone oświadczenia przez rodzica o spełnianiu danego kryterium. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
§ 4. Kryteria określone w §1 i § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do
publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olesno począwszy od
rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna oraz dyrektorom poszczególnych publicznych
szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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