
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/257/2017 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) w związku z art. 131 ust. 4-6 

i art. 133 ust 3 i 4 ustawy - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),  

oraz w związku z art. 189 ustawy Prawo oświatowe i w związku z art. 1 pkt 1 – Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

i do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica (dalej: Uchwała), 

w następujący sposób: 

a) załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

b) załącznik nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Uchwała w pozostałej części pozostaje bez zmian. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

W. Piechówka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1630



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/257/2017 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

 

 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne 

do potwierdzania kryteriów 

1. W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 10 oświadczenie 

2. Przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata przebywa na stałe za granicą 

5 oświadczenie 

3. Kandydat mieszka przynajmniej z jednym 

rodzicem/opiekunem prawnym w obwodzie szkoły 

20 oświadczenie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1630



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/257/2017 

Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

 

 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzania kryteriów 

1. W szkole uczy się rodzeństwo kandydata 15 oświadczenie 

2. Przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów 

prawnych kandydata przebywa na stałe za granicą 

10 oświadczenie 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1630
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