
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/244/17  

RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE 

z dnia 23 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzania tych kryteriów 

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 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59) 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, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno: 

1) rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w formie studiów 

dziennych lub prowadzą działalność gospodarczą – 6 punktów; 

2) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów; 

3) rodzice/opiekunowie prawni pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 4 punkty; 

4) jedno z rodziców/opiekunów prawnych jest zatrudnione w pełnym wymiarze czasu prac – 3 punkty; 

5) kandydat wychowujący się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej lub objęty pomocą socjalną  

– 2 punkty. 

§ 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 V/30/15 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru do publicznych przedszkoli z terenu Gminy Olesno na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 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 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 643
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