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UCHWAŁA NR XXX/241/2017
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 2 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych,
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół dla których organem prowadzącym
jest Gmina Dobrzeń Wielki 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 (tekst jedn.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 446; zm. poz. 1579) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, na wolne miejsca, dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Dobrzeń Wielki oraz ustala się wartość punktową poszczególnych kryteriów do postępowania rekrutacyjnego.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o szkole podstawowej – należy przez to rozumieć publiczne
szkoły podstawowe, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym.
§ 3. Określa się następujące kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz
punkty przyznane za poszczególne kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest
organem prowadzącym:
Dokument niezbędny
do potwierdzenia
spełniania kryterium
1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły podstawowej.
Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)
2. Kandydat mieszka na terenie gminy Dobrzeń Wielki, lecz w obwodzie Oświadczenie rodzica
innej szkoły.
(prawnego opiekuna)
3. Rodzic (prawny opiekun) kandydata pracuje w miejscowości należącej
Zaświadczenie
do obwodu danej szkoły podstawowej.
o zatrudnieniu
na terenie gminy
4. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mieszkają na terenie gminy Oświadczenie rodzica
Dobrzeń Wielki.
(prawnego opiekuna)
5. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)
6. Dochód, o którym mowa w art. 131 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza Oświadczenie rodzica
100% kwoty określonej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (prawnego opiekuna)
o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518).
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§ 4. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 3 pkt tabeli 1, 2, 4, 5, 6
są oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), złożone w odniesieniu do każdego z wymienionych kryteriów.
Kryterium określone w § 3 pkt tabeli 3, potwierdza się zaświadczeniem z zakładu pracy, chociażby jednego rodzica.
§ 5. Kryteria określone w niniejszej uchwale, dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy
od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/105/2015 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2015 r.,
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r. poz. 65).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Klemens Weber

