
UCHWAŁA NR XVII/107/15
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas 
pierwszych gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ozimek w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby 
punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

Na podstawie art. 20e ust. 3 - 4, w związku z art. 20zf pkt. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 
791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 
979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 
1877, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240, 1418, 1607, 1629 i 1640) Rada Miejska w Ozimku uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i do klas pierwszych 
gimnazjum wchodzącego w skład Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku (dalej zespół) w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczbę punktów przyznanych 
każdemu kryterium oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów:

Lp Kryterium naboru Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1 Kandydat, który wymaga stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy

5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, opinia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

2 Kandydat, którego rodzeństwo uczy się w danej 
szkole

5

3 Kandydat, który realizował wychowanie 
przedszkolne w danej szkole

5

4 Kandydat, dla którego dana szkoła jest 
najbliższa miejscu jego zamieszkania

3

5 Kandydat, którego miejsce pracy przynajmniej 
jednego z rodziców/opiekunów prawnych 
znajduje się w obwodzie danej szkoły  lub dana 
szkoła znajduje się na trasie dojazdu 
rodzica/opiekuna prawnego do pracy

3

6 Kandydat, którego miejsce zamieszkania 
rodziny wspierającej rodziców/opiekunów 
prawnych kandydata w opiece nad nim,  jest 
najbliższe danej szkole

2

Pisemne oświadczenie rodzica 
/opiekuna prawnego kandydata

§ 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana 
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Przepis art. 20c ust. 3 
ustawy o systemie oświaty stosuje się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka oraz dyrektorom publicznych szkół 
podstawowych  i zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Ozimek.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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