
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/508/2017 

RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY 

z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w roku 

szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica 

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 ze zm.) oraz 131 ust. 4 i 6 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) oraz art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Rada Miejska w Nidzicy uchwala 

 co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Nidzica: 

1) zatrudnienie rodziców dziecka lub prawnych opiekunów na podstawie umowy o pracę, umowy 

cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, 

pobieranie nauki w trybie dziennym: 

a) oboje rodziców- 8 pkt., 

b) jeden z rodziców- 2 pkt, 

2) kontynuowanie wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka- 3 pkt, 

3) zadeklarowanie przez rodziców lub opiekunów prawnych pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 

dziennie- 5 pkt. 

§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzice/prawni opiekunowie 

załączają do wniosku o przyjęcia do przedszkola odpowiednio zaświadczenie wystawione przez zakład pracy 

każdego z rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie 

wystawione przez szkołę, uczelnię o pobieraniu nauki w trybie dziennym; oświadczenie o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego z załączonym potwierdzeniem opłacania składek KRUS lub o prowadzeniu 

pozarolniczej działalności gospodarczej z aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

2. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzice/prawni opiekunowie 

zawierają deklarację dotyczącą kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu przez rodzeństwo 

dziecka we wniosku o przyjęcie do przedszkola. 

3. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzice/prawni opiekunowie 

zawierają deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku o przyjęcie do przedszkola. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1845



§ 3. Tracą moc: 

1) Uchwała Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2015 r., poz. 1009), 

2) Uchwała Nr XVIII/280/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr V/56/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 

rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 742). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy 

Paweł Przybyłek 
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