
UCHWAŁA NR XXXII/301/2017

RADY MIASTA NOWY TARG

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina 

Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.

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

oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59), art. 1 ustawy  dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy  wprowadzające ustawę – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o  samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z  późn. zm.) Rada Miasta Nowy Targ 

uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ:

1) dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole - 12 pkt;

2) rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 8 pkt;

3) droga dziecka do szkoły  jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły właściwym dla jego 

miejsca zamieszkania - 2 pkt;

4) miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego), samotnie wychowującego dziecko znajduje w  obwodzie 

szkolnym danej szkoły - 4 pkt;

5) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego - 

6 pkt.

2. Spełnienie kryterium dochodowego w ramach kwalifikacji punktowej rekrutacji do klas pierwszych 

w  publicznej szkole podstawowej następuje jeżeli dochód na członka rodziny kandydata do  przedszkola 

stanowi nie więcej niż 70% dochodu na członka rodziny o  którym mowa w  art.  5 ust. 1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w ust. 1 jest oświadczenie rodziców 

(opiekunów prawnych), wzór jak Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 

Traci moc obowiązującą Uchwała Nr XVII/153/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30  grudnia  2015r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i  publicznych 

gimnazjów, dla których Gmina Miasto Nowy Targ jest organem prowadzącym.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Targ.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr inż. Andrzej Rajski
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