
UCHWAŁA NR XV.95.2016
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko 
Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) i art.20c ust.4 i 6, oraz art.20 zf pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.)  Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego 
Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po 
zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, 
przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów
1) rodzice/prawni opiekunowie pracujący lub uczący się w systemie dziennym –

2 punkty,
2) rodzice/prawni opiekunowie deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu na   dłużej niż 6 

godzin – 2 punkty,
3) obecność rodzeństwa kandydata w wybranym przedszkolu – 1 punkt,
4) zgodność miejsca zamieszkania kandydata z obwodem szkolnym – 1 punkt,
5) pierwszeństwo dzieci pięcioletnich – 3 punkty.
6) pierwszeństwo dzieci które nie dostały się do przedszkola w ubiegłym roku szkolnym – 1 

pkt
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:

1) w przypadku kryteria określonego w pkt. 1, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 
zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające naukę w trybie dziennym, oświadczenie 
o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego.

2) w przypadku kryteria określonego w pkt. 4, zaświadczenie o zameldowaniu bądź 
oświadczenie o zamieszkiwaniu w danym obwodzie rodziców.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy Izbicko

Henryk Zettelmann
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