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UCHWAŁA NR XXVII/195/21
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie
przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klas I szkoły podstawowej
prowadzonej przez Powiat Opolski
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 920) oraz art. 133 ust. 2-3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacji oraz przysługującą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem na wolne miejsca do klas pierwszych szkoły podstawowej,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Opolski:
Nr

Kryterium

Liczba punktów

1.

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności
gospodarczej przynajmniej jednego z rodziców
znajduje się w obwodzie szkoły lub szkoła
znajduje się na trasie dojazdu rodzica do pracy
lub miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do Zespołu
Szkół in. B. Chrobrego w Niemodlinie i będzie
uczęszczać do tej szkoły w roku szkolnym,
którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne
Rodzeństwo kandydata uczęszcza
do przedszkola położonego w obwodzie szkoły
(przedszkole Bajka) lub w sąsiedztwie Zespołu
Szkół w Niemodlinie (przedszkole Kubuś
Puchatek)

10

2.

3.

Dokument niezbędny
do potwierdzenia spełnienia
kryterium
Zaświadczenie o zatrudnieniu
lub oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej

12

Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

3

Oświadczenie rodzica
(prawnego opiekuna)

§ 2. Kryteria określone w niniejszej uchwale, dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy
od rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opolskiemu.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Opolskiego
Stefan Warzecha

