UCHWAŁA NR XXXI/268/2017
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie
określonych wymagań
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 i 1579) w związku z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria i przyznaje się im odpowiednią wartość punktową do postępowania
rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych
szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin:
1) niepełnosprawność kandydata - 5 punktów;
2) niepełnosprawność rodziców/ opiekunów kandydata – 5 punktów;
3) kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej – 5 punktów;
4) kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 5 punktów;
5) do szkoły lub przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów;
6) miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 3 punkty;
7) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki –
2 punkty.
§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt. 1 – 7:
1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
2) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
3) oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata lub dokument poświadczający objęcie kandydata
pieczą zastępczą;
4) oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem;
5) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły rodzeństwa kandydata;
6) oświadczenie rodziców o miejscu pracy;
7) oświadczenie rodziców o tym, że w obwodzie szkoły mieszkają krewni kandydata, którzy wspierają
ich w zapewnieniu mu należytej opieki.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów
potwierdzających spełnienie określonych wymagań opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r., poz. 2695).
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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