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UCHWAŁA NR XV/150/2017
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu szkolnego do klas
I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie, określenia liczby punktów za
każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole podstawowej - rozumie się przez to Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie
i Publiczną Szkołę Podstawową w Smogórach - prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie;
2) oświadczeniu - rozumie się przez to oświadczenie rodzica kandydata.
§ 2. Określa się następujące kryteria, wartość punktową oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
spełniania kryteriów:
Nazwa kryterium
Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej
uczęszczające już do danej szkoły podstawowej
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego
w danej szkole podstawowej
Rodzic pracuje lub prowadzi działalność
w miejscowości należącej do obwodu danej
szkoły podstawowej
W obwodzie szkoły mieszkają krewni rodziców
dziecka wspomagający rodziców lub opiekunów
prawnych w sprawowaniu opieki nad dzieckiem

Ilość punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

5 pkt

Oświadczenie*

5 pkt

Oświadczenie*

15 pkt

Dokument potwierdzający
zatrudnienie

15 pkt

Oświadczenie

*weryfikowane na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki
§ 3. Kryteria, o których mowa w § 2 uchwały mają różną wartość i stosuje się je łącznie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 414

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Łapko

