
UCHWAŁA NR XLIV/853/17
RADY MIASTA OPOLA

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego i na drugim etapie postępowania uzupełniającego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo - 

wychowawczych prowadzonych przez Miasto Opole, liczby punktów możliwych do 
uzyskania za poszczególne kryteria  oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art.144 ust. 4                     
i art. 161 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i na 
drugim etapie postępowania uzupełniającego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych 
prowadzonych przez Miasto Opole, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne 
kryteria oraz  dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XI/159/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie kryteriów organu 
prowadzącego, liczby punktów dla każdego kryterium oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek 
oświatowo – wychowawczych na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa
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Załącznik do uchwały nr XLIV/853/17

Rady Miasta Opola

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i na drugim etapie 
postępowania uzupełniającego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 
uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez 
Miasto Opole, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów
Lp. Kryterium Liczba 

punktów
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium
1. Kandydat posiada znaczące osiągnięcia 

kierunkowe 
20 Poświadczone za zgodność z oryginałem 

kserokopie dyplomów potwierdzających 
osiągnięcia

2. Kandydat wykazuje zainteresowania                 
i uzdolnienia kierunkowe

15 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 
prawnych opiekunów

3. Rodzeństwo kandydata jest 
uczestnikiem zajęć w placówce

5 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 
prawnych opiekunów
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