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UCHWAŁA NR XX/142/15
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2015 r.
poz. 1515) w związku art. 20c ust. 4 i 5, art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Byczyna uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny funkcjonujący
w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Byczyna;
2) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnym dziecka;
3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Byczyna.
§ 2. Uchwała określa:
1) zasady i kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Byczyna.
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w pkt 1.
§ 3.1. Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie gminy Byczyna do przedszkoli na dany rok szkolny
odbywa się w dwóch etapach. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałych
na terenie Gminy Byczyna spełniających kryteria ustawowe.
2. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji, o których mowa w ust. 1,
dyrektor przeprowadza drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują dodatkowe
kryteria określone w § 4.
§ 4.1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb
drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli:
1) rodzice dziecka pracują lub uczą się w trybie dziennym:
a) jeden rodzic - 5 pkt;
b) oboje rodziców - 10 pkt;
2) rodzeństwo dziecka zostało przyjęte do przedszkola - 5 pkt;
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3) czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin dziennie - 8 pkt;
4) dziecko wcześniej uczęszczało do żłobka - 5 pkt.
2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje suma liczby punktów ustalonych dla kryteriów określonych
w ust. 1.
§ 5. Do szkół przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodach tych szkół.
§ 6.1. Kandydatów do klas pierwszych szkół zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się
w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:
1) przyjęcie dziecka nie spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału - 10 pkt;
2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
3) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt;
4) dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole - 3 pkt;
5) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu
należytej opieki - 2 pkt.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4.1. i § 6.1. są odpowiednio:
1) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z uczelni (szkoły) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły;
3) oświadczenie rodzica o wcześniejszym uczęszczaniu dziecka do żłobka;
4) oświadczenie krewnych dziecka o zapewnieniu mu należytej opieki.
§ 7. Kryteria określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych
do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Byczyna
począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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