
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/221/2017 

RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

z dnia 31 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej  dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

Na podstawie art. 133 ust. 2 -3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz.59), w związku z art. 1 i art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące  kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy 

publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej 

oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium: 

1) miejsce zamieszkania kandydata na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - 10 punktów; 

2) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na które prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie 

uczęszczać do tej szkoły - 5 punktów; 

3) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca 

pracy jednego z rodziców - 5 punktów; 

4) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców /opiekunów 

prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt. 

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są pisemne 

oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie. 

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XV/122/2016 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 24 lutego 2016r. 

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy publicznego 

gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Wiśniewski 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 1642
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