
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/280/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ogrodzieniec, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów  i dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia 

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. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

poz. 59) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec: 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala, co następuje: 

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

podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec wraz z odpowiadającą im liczbą punktów dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej: 

Lp. Kryteria lokalne 

Wartość 

kryterium  

w punktach 

1. Dziecko zamieszkałe na terenie gminy Ogrodzieniec 28 

2. 
Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole, do której 

składany jest wniosek 
12 

3. 
Dziecko, które uczęszcza do przedszkola w obwodzie szkoły, do której 

składany jest wniosek 
8 

4. 
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym 

roku do szkoły, w której składany jest wniosek 
4 

5. Wielodzietność rodziny kandydata 1 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są oświadczenia 

potwierdzające spełnienie wymagania. 

§ 3. Kryteria określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do 

klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec począwszy od roku szkolnego 

2017/2018. 
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§ 4. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną, której ustalono obwód. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XX/159/2016 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Ogrodzieniec, które 

będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Zygmunt Podsiadło 
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