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UCHWAŁA NR XXXVI/506/2017
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 w postępowaniu rekrutacyjnym
w roku szkolnym 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nidzica, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
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 133 ust. 2 i 3 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 w postępowaniu
rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Nidzica dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej:
1) kontynuacja nauki w przypadku dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w danej szkole
podstawowej - 10 pkt,
2) realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata- 8 pkt,
3) miejsce pracy obojga lub jednego z rodziców / opiekunów prawnych położone w obwodzie szkoły- 6 pkt.,
4) zamieszkiwanie krewnych kandydata wspierających rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu
należytej opieki w obwodzie szkoły - 6 pkt,
5) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) - 4 pkt,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą- 4 pkt,
7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie- 4 pkt,
8) niepełnosprawność kandydata- 4 pkt,
9) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych- 4 pkt.
§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice/prawni opiekunowie
załączają do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej odpowiednie oświadczenie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/279/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nidzica (Dz. Urz. z 2016 r., poz. 741).
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§ 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
Paweł Przybyłek

