
 
 

UCHWAŁA NR XXV/289/2021 
RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/152/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Miasto Oleśnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 133 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli określa się kryteria wraz 
z liczbą przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych określa się kryteria wraz z liczbą przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

3. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem 
szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria wraz z liczbą 
przyznanych im punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem 
nr 3 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/152/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasto Oleśnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 
Aleksander Chrzanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lutego 2021 r.

Poz. 691
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Załącznik nr 2 do Uchwały  

Rady Miasta Oleśnicy 

Nr XXV/289/2021 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych 

 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzania kryteriów 

1. Kandydat do oddziału przedszkolnego mieszka 

przynajmniej z jednym rodzicem/opiekunem prawnym w 

obwodzie szkoły 

20 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna kandydata do 

oddziału przedszkolnego o miejscu 

zamieszkania i  ponoszeniu opłaty 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w Gminie Mieście 

Oleśnicy 

2. Rodzeństwo kandydata do oddziału przedszkolnego w 

kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub 

kontynuowało edukację w wybranej przez kandydata szkole 

20 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna kandydata do 

oddziału przedszkolnego 

3. Kandydat do oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny 

objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta 

rodziny lub jego rodzice korzystają z pomocy ośrodka 

pomocy społecznej w formie pracy socjalnej 

10 Odpowiednio: 

Kopia orzeczenia sądu 

rodzinnego ustanawiającego 

nadzór kuratora; 

zaświadczenie wydane przez 

ośrodek pomocy społecznej o 

objęciu rodziny kandydata do 

oddziału przedszkolnego 

wsparciem asystenta; 

zaświadczenie o korzystaniu przez 

rodziców kandydata do oddziału 

przedszkolnego z pomocy ośrodka 

pomocy społecznej. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni lub rodzeństwo kandydata do 

oddziału przedszkolnego są absolwentami szkoły 

5 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna kandydata do 

oddziału przedszkolnego  

 

Uwagi: 

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 3 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata 

do oddziału przedszkolnego. Przy składaniu kopii dokumentu ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały 

tych dokumentów. 
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Załącznik nr 3 do Uchwały  

Rady Miasta Oleśnicy 

Nr XXV/289/2021 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 

Kryteria rekrutacji do klas I w publicznych szkołach podstawowych 

 

l.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne  

do potwierdzania 

kryteriów 

1. Rodzeństwo kandydata do klasy I w kolejnym roku 

szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało 

edukację  w szkole, do której kandyduje 

 20 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

kandydata do klasy I 

2. Kandydat do klasy I z rodziny objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub jego 

rodzice korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej 

w formie pracy socjalnej 

10 Odpowiednio: 

Kopia orzeczenia sądu 

rodzinnego 

ustanawiającego nadzór 

kuratora; 

zaświadczenie wydane 

przez ośrodek pomocy 

społecznej o objęciu 

rodziny kandydata do 

klasy I  wsparciem 

asystenta; 

zaświadczenie o 

korzystaniu przez 

rodziców kandydata do 

klasy I z pomocy ośrodka 

pomocy społecznej w 

formie pracy socjalnej 

3. Rodzice/opiekunowie prawni  lub rodzeństwo kandydata 

do klasy I są absolwentami wybranej szkoły 

5 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

kandydata do klasy I 

4. Wielodzietność rodziny kandydata do klasy I 2 Pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna 

kandydata do klasy I 

5. Niepełnosprawność kandydata do klasy I 2 Kopia orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność 

kandydata  

6. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

do klasy I 

2 Kopia orzeczenia o 

niepełnosprawności 

wydanego przez 

powiatowy lub 

wojewódzki zespół 

orzekający o 

niepełnosprawności 
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7. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata do klasy I 2 Kopie orzeczeń o 

niepełnosprawności 

wydanych przez 

powiatowy lub 

wojewódzki zespół 

orzekający o 

niepełnosprawności 

8. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata do klasy I 2 Kopia orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność lub 

kopia orzeczenia o 

niepełnosprawności 

wydanego przez 

powiatowy lub 

wojewódzki zespół 

orzekający o 

niepełnosprawności 

9. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2 Kopia prawomocnego 

wyroku sądu rodzinnego 

orzekającego rozwód lub 

separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o 

samotnym wychowywaniu 

kandydata do klasy I oraz 

niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie 

z jego rodzicem 

10. Objęcie kandydata do klasy I pieczą zastępczą 2  Kopia dokumentu 

poświadczającego objęcie 

dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011r. o 

wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U z 2020 r. poz. 821)  

 
 

Uwagi: 

1. Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 1 i 5-10 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun 

prawny kandydata do I klasy. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały 

tych dokumentów. 

2. Zgodnie z aktualną ustawową definicją wielodzietności rodziny, o której mowa w punkcie  

4, wielodzietna rodzina to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci. 

3. W przypadku kryteriów określonych w punktach 6,7,8 ich spełnienie można również potwierdzić 

przedkładając kserokopię orzeczenia równoważnego z wymienionymi w tabeli  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.). 
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