
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/141/2017 

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO 

z dnia 14 lutego 2017 roku 

w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), art. 133 ust. 1-3 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 59), Rada Miejska Nowe Brzesko uchwala, co następuje: 

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

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowe Brzesko: 

1. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego lub przedszkola wchodzącego w skład szkoły lub 

zespołu - 10 pkt. 

2. Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub obowiązek szkolny 

w oddziale przedszkolnym, przedszkolu lub szkole (zespole) o przyjęcie do której kandydat się ubiega - 7 pkt. 

3. Rodzic lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem danej szkoły - 5 pkt. 

4. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Nowe Brzesko – 7 pkt. 

5. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza lub 

równa niż odległość do szkoły obwodowej - 6 pkt. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w §1 są oświadczenia rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 29 grudnia 2015 roku 

w sprawie: określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 

i klasy pierwszej publicznego gimnazjum na terenie Gminy Nowe Brzesko oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

Dariusz Mrozowski 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 1479
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