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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 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 2021 r.,
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1082) 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) kandydat obojga rodziców pracujących, studiujących, uczących się w trybie dziennym oraz kandydat rodzica
samotnie wychowującego pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 30 punktów;
3) kandydat, którego tylko jeden z rodziców pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym – 10 punktów;
4) do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, zespołów szkolno-przedszkolnych, klas I-III przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie, w roku szkolnym na który prowadzony jest
nabór, będzie uczęszczało rodzeństwo kandydata – 5 punktów;
5) przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka – 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. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są złożone
oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o spełnianiu danego kryterium. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/354/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 stycznia 2018 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.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk

