
UCHWAŁA NR XV.96.2016
RADY GMINY IZBICKO

z dnia 25 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i 

Otmicach  dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbicko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. 
j. Dz.U. z 2015r., poz.1515 ze zm.) w związku z art.20e ust 3 i 4, art.20 zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz.2156 ze zm.), Rada Gminy 
Izbicko uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do 
Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i 
Otmicach.

§ 2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie  do 
szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 
którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),
2) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły (4 pkt),
3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców 

(opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),
4) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w § 2 są:
1) w przypadku kryteriów określonych w pkt. 2, zaświadczenie z zakładu pracy o 

zatrudnieniu, oświadczenie o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, 
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

2) w przypadku kryteriów określonych w pkt. 3, zaświadczenie o zameldowaniu bądź 
oświadczenie o zamieszkiwaniu w danym obwodzie rodziców bądź babci dziadka  
wspierających rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu dziecku  należytej opieki

3) w przypadku kryteriów określonych w punktach  4, oświadczenie rodzica (prawnego 
opiekuna) o odległości szkoły od miejsca zamieszkania.
§ 4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w 

przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 6. 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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