
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/265/17 

RADY MIEJSKIEJ W NISKU 

z dnia 22 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko  

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j .Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. u. z 2017 r., poz.59) Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nisko dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów: 

 

Lp. Kryterium Liczba pkt Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału 

przedszkolnego w tej samej 

szkole 

50 pkt Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji 

szkolnej 

2 Rodzeństwo kandydata uczęszcza 

do tej samej szkoły podstawowej 

20 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej 

szkoły podstawowej, dane potwierdza dyrektor na 

podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły 

3 Rodzic/opiekun prawny 

kandydata jest 

zatrudniony/prowadzi działalność 

gospodarczą w obwodzie danej 

szkoły podstawowej 

15 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego kandydata 

o miejscu zatrudnienia / prowadzenia działalności 

gospodarczej 

4 W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata (babcia, 

dziadek) wspierający 

rodziców/opiekunów prawnych, 

którzy przebywają poza granicami 

kraju, w zapewnieniu mu 

należytej opieki 

15 pkt Oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego 

o zamieszaniu w obwodzie szkoły krewnych 

kandydata wspierających rodziców/ opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki na czas 

ich pobytu za granicą 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

 

Waldemar Ślusarczyk 
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