
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/254/2017 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i 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 Nowej Sarzynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1) kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym 

jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna wraz z przyznaną tym kryteriom liczbą punktów; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia poszczególnych kryteriów. 

§ 2. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Nowa Sarzyna wraz 

z odpowiadającą im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów: 

L.p. Kryterium 
Liczba 

punktów 
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium 

1. 

Kandydat uczęszczał do 

przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego 

w miejscowości należącej 

do obwodu 

danej szkoły 

10 pkt 

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły 

2. 

Posiadanie przez 

kandydata rodzeństwa 

uczęszczającego do danej 

szkoły podstawowej 

w roku szkolnym 

w którym prowadzona 

jest rekrutacja 

10 pkt 

Oświadczenie rodzica o posiadaniu przez kandydata 

rodzeństwa uczęszczającego do danej szkoły podstawowej 

w roku szkolnym w którym prowadzona jest rekrutacja 

3. 

Niepełnosprawność 

jednego lub obojga 

rodziców kandydata albo 

jego opiekunów 

prawnych 

15 pkt Orzeczenie o niepełnosprawności 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 

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

Województwa Podkarpackiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Stanisław Kurlej 
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