
Zarządzenie Nr 766/2020
Burmistrza Lewina Brzeskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w  sprawie  podania  do  publicznej  wiadomości  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu  rekrutacyjnym i  postępowaniu  uzupełniającym  do  przedszkoli  oraz
klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia  spełnienia  tych  kryteriów,  a  także  liczby  punktów  możliwych  do
uzyskania za poszczególne kryteria.

           Na podstawie art. 154 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego  na  rok
szkolny  2021/2022 do  publicznych  przedszkoli usytuowanych  na  terenie  gminy  Lewin
Brzeski brane będą pod uwagę kryteria, przyznane każdemu kryterium punkty oraz dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w Uchwale Nr XXX/290/2017 Rady
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów,
przyznania  każdemu kryterium liczby  punktów i  określenia  dokumentów niezbędnych  do
potwierdzenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego                 z 2017r. poz. 752, zm. poz. 985).  

§ 2.
W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
do klas I publicznych szkół podstawowych usytuowanych na terenie gminy Lewin Brzeski
brane  będą  pod  uwagę  kryteria,  przyznane  każdemu  kryterium  punkty  oraz  dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w Uchwale Nr XXX/291/2017 Rady
Miejskiej                              w Lewinie Brzeskim z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie
określenia  kryteriów,  przyznania  każdemu  kryterium  liczby  punktów  i  określenia
dokumentów  niezbędnych  do  potwierdzenia  kryteriów  obowiązujących  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  prowadzonym  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  publicznej
szkoły  podstawowej  ubiegających  się  o  przyjęcie  do  klas  I  szkół  podstawowych
funkcjonujących na obszarze gminy Lewin Brzeski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017r. poz.
753).  
  

§ 3.
Niniejsze zarządzenie  oraz uchwały,  o których mowa w § 1 i  § 2,  podlegają  podaniu do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej  www.lewin-brzeski.pl oraz
na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych szkół i przedszkoli usytuowanych na terenie
gminy Lewin Brzeski.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                       Burmistrz

http://www.lewin-brzeski.pl/
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