
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/17 

RADY GMINY W LASOWICACH WIELKICH 

z dnia 29 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie  

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 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) oraz art. 133 ust. 1-6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów: 

1) Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do danej szkoły – liczba 

punktów 10; 

2) Kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego siedzibę w miejscowości objętej działalnością danego 

zespołu– liczba punktów 5; 

3) Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie  

– liczba punktów 3; 

4) Kandydat, którego krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych)  

w zapewnieniu mu należytej opieki, zamieszkują w miejscowości objętej działalnością danego zespołu  

– liczba punktów 3; 

5) Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci) – liczba 

punktów 1. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 pkt 1–5 są odpowiednio: 

1) Wniosek rodzica/ów (prawnego opiekuna) informacje zawarte we wniosku dotyczące rodzeństwa, które 

zostało już przyjęte do szkoły; 

2) Wniosek rodzica/ów (prawnego opiekuna) informacje zawarte we wniosku dotyczące dziecka przyjętego 

do przedszkola; 

3) Oświadczenie rodzica/ów (prawnego opiekuna) o miejscu zatrudnienia; 

4) Oświadczenie rodzica/ów (prawnego opiekuna) o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców; 

5) Oświadczenie rodzica/ów (prawnego opiekuna) o składzie rodziny. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XIV/81/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Lasowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Rajmund Kinder 
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