
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 

RADY GMINY ŁAMBINOWICE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji oraz ich wartości punktowej, przyjmowanych przy rekrutacji 

do klasy I publicznych szkół podstawowych z ustalonym obwodem, funkcjonujących  

na terenie Gminy Łambinowice 

Na podstawie art. 133 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), 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) Rada Gminy Łambinowice uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 

2) szkole - należy przez to rozumieć publiczne szkoły podstawowe z ustalonym obwodem, funkcjonujące  

na terenie Gminy Łambinowice. 

§ 2. Ustalone w § 3 kryteria stosuje się wyłącznie w rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem 

danej szkoły, ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej. 

§ 3. W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół brane są pod uwagę następujące kryteria oraz ich wartości 

punktowe: 

 Nr  Kryterium  Wartość 

punktowa 

1. Przynajmniej jeden z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko jest 

zatrudniony na terenie obwodu danej szkoły, lub prowadzi działalność gospodarczą  

na terenie obwodu szkoły, lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego leżącego, 

przynajmniej częściowo, na tym terenie. 

3 punkty 

2. W danej szkole obowiązek szkolny spełnia już rodzeństwo dziecka 2 punkty 

3. W obwodzie danej szkoły zamieszkują krewni dziecka (w szczególności; babcia, dziadek) 

wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki 

1 punkt 

4. Dziecko uczęszczało do przedszkola o obwodzie zgodnym lub zawierającym się  

w obwodzie danej szkoły. 

2 punkty 

 Maksymalna ilość punktów w rekrutacji  8 punktów 

§ 4. Spełnianie kryterium ustalonego w § 3, potwierdzają rodzice dziecka składając odpowiednie 

oświadczenie; o miejscu zatrudnienia, i/lub o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej, 

i/lub o miejscu zamieszkania krewnych dziecka, i/lub miejscu realizacji wychowania przedszkolnego. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego i ma zastosowanie począwszy od dnia rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2017/2018. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Jarosław Gawlik 
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