
UCHWAŁA NR LXVIII/506/23 
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 17 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych 

w Gminie Olesno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1082 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno: 

1) dziecko 6-letnie zobowiązane do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, 
dziecko 7-letnie i starsze, z odroczonym obowiązkiem szkolnym – 80 punktów, 

2) dziecko, którego oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko: pracują/pracuje lub 
studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą 
działalność gospodarczą – 30 punktów, 

3) dziecko, którego jeden z rodziców: pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo 
rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów, 

4) rodzeństwo dziecka w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja, będzie kontynuowało 
wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, szkole mieszczącej się w tym samym 
budynku co przedszkole, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku – 5 punktów, 

5) kandydat zamieszkuje w miejscowości, w której jest budynek przedszkola lub w miejscowości, która 
położona jest najbliżej przedszkola – 3 punkty, 

6) wiek kandydata  - w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest 
większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, 
rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 punkt. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1: 

1) kryterium nr 1, 5 i 6 – wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy 
publicznej szkole podstawowej. 

2) kryterium nr 2 i 3 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub z uczelni zawierające informację 
o stacjonarnym systemie studiów, a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3) kryterium nr 4 – oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do jednostki pierwszego 
wyboru stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr L/366/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 grudnia 2021 r.                
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Olesno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie 

 
 

Henryk Kucharczyk 
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