
 

Uchwała Nr LVI/468/18 

Rady Miejskiej w Nowej Soli 

z dnia 25 stycznia 2018 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Sól-Miasto dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkół podstawowych,  ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59) uchwala się, co następuje:  

§1.W przypadku gdy szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest Gmina Nowa 

Sól-Miasto będzie dysponować wolnymi miejscami, może przyjąć do klasy pierwszej 

kandydatów zamieszkałym poza obwodem szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym 

będą brane pod uwagę następujące kryteria:  

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do  szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty 

kandydat - 20 pkt 

2) miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się  

w dogodnym położeniu względem szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty 

kandydat – 10 pkt 

3) krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu opieki 

nad dziećmi zamieszkują w obwodzie szkoły podstawowej, do której ma być przyjęty 

kandydat - 5 pkt 

§2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie poszczególnych kryteriów, o których mowa  

w §1 są pisemne oświadczenia rodziców dołączone do wniosku rodzica. 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowa Sól. 

§4. Traci moc uchwała Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 31 marca 2016 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto, liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

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

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

 



 

Uzasadnienie 

Ustawa Prawo oświatowe w art. 133 nakłada obowiązek określenia kryteriów, które będą 

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  

w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę 

kryteria określone przez organ prowadzący, z  uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji 

potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.   

Kompetencje organu prowadzącego przypisane zostały Radzie Gminy. 

Z powyższego wynika, iż podjęcie przedstawianej uchwały jest zasadne. 

 


