
UCHWAŁA NR XVI/105/2015
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia   kryteriów  naboru  do klas pierwszych szkół podstawowych  i gimnazjum, dla 
których  organem prowadzącym  jest Gmina Lubsza, do postępowania rekrutacyjnego  dla kandydatów  
zamieszkałych   poza obwodem szkoły oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 

kryteriów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (tj. Dz.U. z 2015 
poz.1515) oraz  art. 20e ust.3, ust.4, art. 20za i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala co następuje :

§ 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum przyjmuje się z urzędu kandydatów  
zamieszkałych w obwodzie tych szkół.

§ 2. 1. Kandydatów  do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjum, zamieszkałych poza 
obwodami tych szkół, przyjmuje  się na  wniosek na  wolne miejsca  w  drodze postępowania rekrutacyjnego.

2. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego do klas  pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów 
zamieszkałych  poza obwodami tych szkół.

Lp. Nazwa kryterium Liczba
punktów

Dokument potwierdzający   
spełniania kryterium

1. Kandydat  jest mieszkańcem gminy 
Lubsza -  dotyczy kandydata do 
szkoły podstawowej

10 oświadczenie rodzice/prawnego 
opiekuna potwierdzające  miejsce 
zamieszkania  kandydata

2. W szkole obowiązek szkolny  spełnia 
rodzeństwo kandydata

10 oświadczenie rodzice/prawnego 
opiekuna potwierdzające spełnienie 
kryterium

3. Miejsce pracy/prowadzenia 
działalności  gospodarczej w tym 
rolniczej) przynajmniej   jednego z 
rodziców znajduje  się w obwodzie 
szkoły

5 zaświadczenie z zakładu pracy lub 
oświadczenie  rodzica kandydata    
potwierdzające zatrudnienie w 
obwodzie szkoły

4. W obwodzie  szkoły  zamieszkują  
krewni  kandydata ( babcia, dziadek)   
wspierających rodziców/ opiekunów 
prawnych w zapewnieniu  mu 
należytej opieki

5 oświadczenie rodzice/prawnego 
opiekuna potwierdzające spełnienie 
kryterium

5. Samotne  wychowywanie  kandydata  
przez rodzica

10 prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację, akt 
zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu dziecka wspólnie z 
jego rodzicem.

6. Wielodzietność rodziny kandydata 5 oświadczenie rodzice/ prawnego 
opiekuna  potwierdzające  spełnienie 
kryterium

7. Kandydat otrzymał na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej co 
najmniej dobrą ocenę z zachowania 

5 świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej
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oraz  średnią ocen co najmniej 3,5 –
dotyczy kandydata  do gimnazjum

§ 3. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lubsza

Jan Minosora
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