
UCHWAŁA XXIV/184/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej 
prowadzonej przez Gminę Olszanka

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, poz. 1579 , poz.1948) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3  w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1) 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) Rada Gminy Olszanka, 
uchwala, co następuje:

§ 1. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem tych szkół 
przyjmuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w drodze postępowania rekrutacyjnego, 
uwzględniając następujące kryteria:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia/spełniało rodzeństwo kandydata - 6 pkt;

2) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduję się w obwodzie szkoły - 4 pkt;

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający 
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki- 2 pkt;

4) kontynuacja nauki ucznia w danym Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym - 2pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w §1, są oświadczenia 
rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XI/98/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie 
ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Olszanka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-02-2016&qplikid=287
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=04-01-2017&qindid=287&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2016&qpnr=1579&qppozycja=1579


UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia nowej uchwały wynika ze zmiany przepisów prawnych wprowadzonych ustawą
prawo oświatowe w zakresie przyjmowania uczniów do publicznych szkół podstawowych.
Celem podjęcia uchwały jest określenie kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest gmina Olszanka, do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Niniejsza uchwała uwzględnia kryteria zapewniające jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i
jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
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