
UCHWAŁA NR XXXVI/246/17
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz 

ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i określenia dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Nowogrodziec, mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile dana szkoła dysponuje 
wolnymi miejscami.

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, o którym mowa 
w § 1 uchwały, są brane pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:

1) kandydaci, których rodzeństwo kontynuuje naukę w danej szkole - 6 punktów;

2) kandydaci, których rodzic/rodzice bądź opiekun/opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy 
zawodowej oraz obowiązki rodzinne są związani z obwodem danej szkoły - 4 punkty;

3) kandydaci rodzica/rodziców bądź opiekuna/opiekunów prawnych, dla których dana szkoły leży na trasie 
przejazdu do i z pracy - 3 punkty;

4) kandydaci, których rodzic/rodzice są absolwentami danej szkoły - 1 punkt.

§ 3. 1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 uchwały, jest potwierdzane poprzez:

1) pisemne oświadczenie rodzica/rodziców opiekuna/opiekunów prawnych kandydata do klasy pierwszej – co 
do spełniania kryteriów wymienionych w § 2 pkt 2,3 i 4;

2) poświadczenie przez dyrektora danej szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania 
kryteriów wymienionych w § 2 pkt 1.

2. Punkty otrzymane za kryteria określone w § 2 pkt 1-4 sumuje się.

3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskują 
kandydaci spełniający odpowiednio kryterium określone w § 2 pkt 1 , następnie pkt 2, pkt 3, pkt 4.

§ 4. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, 
określone w § 3, obowiązują począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
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§ 5. Traci moc uchwała nr XXI/134/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 lutego 2016 roku 
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz 
do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec, 
zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 
i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., 
poz. 1212).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
A. Szelechowicz
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVI/246/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych)  

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez …………………….. 

oświadczam, że ze względu na organizację pracy zawodowej oraz obowiązki rodzinne jestem  

 

związany z obwodem ………………………………………………………………………... 
           (nazwa szkoły) 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

        (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI/246/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych)  

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez …………………….. 

oświadczam, że ………………………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły) 

 

leży na trasie mojego przejazdu do i z pracy. 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

         (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr XXXVI/246/17 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 30 marca 2017 roku 

 

 

 

Oświadczenie rodzica/ów (opiekuna/ów prawnych)  

 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………. 

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………….. 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr …………… wydanym przez …………………….. 

oświadczam, że jestem absolwentem ………………………………………………………… 
                        (nazwa szkoły) 

z roku szkolnego …………………………………………………………………………….. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………………..    …………………………………. 

         (miejscowość, data)      (czytelny podpis) 
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