
UCHWAŁA NR XIII/105/2015
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 
Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

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

§ 1. Ustala się kryteria naboru do publicznych:

1) klas pierwszych szkół podstawowych;

2) klas pierwszych gimnazjów, na wolne miejsca, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą 
punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów  (załącznik do Uchwały).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/105/2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

KRYTERIA NABORU ORAZ PUNKTY PRZYZNAWNE ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA PRZY 
PRZYJĘCIU DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW DLA UCZNIÓW 

ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODAMI TYCH SZKÓŁ:

Lp
.

Kryterium naboru Liczba 
punktó
w

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do 
danej szkoły podstawowej/gimnazjum

4 Dane potwierdza dyrektor na 
podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki

2. Kandydat mieszka na terenie gminy 
Dobrzeń Wielki lecz w obwodzie innej 
szkoły.

4 Oświadczenie rodzica kandydata

3. Rodzic/prawny opiekun pracuje w 
miejscowości należącej do obwodu danej 
szkoły podstawowej /gimnazjum

3 Zaświadczenie o zatrudnieniu na 
terenie gminy

4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata są 
zameldowani w gminie Dobrzeń Wielki.

5 Oświadczenie rodzica kandydata

5. Kandydat wychowuje się w rodzinie o 
wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, 
gdzie dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekracza 100 % kwoty 
określonej w art. 5 ust. 1 ustawy o 
świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz.114)

2 Oświadczenie o dochodzie

6. W odniesieniu przyjęcia do gimnazjum
– kandydat ukończył szkołę podstawową z 
wyróżnieniem

2 Kserokopia świadectwa 
ukończenia szkoły podstawowej z 
wyróżnieniem

Łączna, max. liczba punktów przyznawanych na II etapie rekrutacji wynosi: 18 pkt. dla przyjęcia do szkoły 
podstawowej i 20 pkt. dla przyjęcia do gimnazjum.
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