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UCHWAŁA NR XVIII/139/16
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU
z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej
i gimnazjum, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515 i 1890) w związku z art. 20e ust.3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) Rada Miejska w Nowym Wiśniczu uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) kryteria naboru oraz punktację, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły
podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Wiśnicz;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.
§ 2. 1. Kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły,
w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego,
uwzględniając następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole –
15 punktów;
2) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 10 pkt
3) rodzeństwo kandydata uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do wybranej przez niego szkoły i będzie do
niej uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 7 punktów;
4) w obwodzie wybranej szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 punktów;
5) oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje szkoła obwodowa, a kandydat chce na
nie uczęszczać (np. zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne inne) – 3 punkty
2. Kandydatów do klasy pierwszej gimnazjum, zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy
szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając
następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów:
1) kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół,
gdzie mieści się również gimnazjum, do którego kandydat chce uczęszczać - 15 punktów;
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do wybranej przez niego szkoły i będzie do
niej uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 10 punktów;
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3) oferta edukacyjna szkoły zawiera formy zajęć, których nie oferuje szkoła obwodowa, a kandydat chce na
nie uczęszczać (np. zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne inne) – 7 punktów;
4) rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do
pobliskiej szkoły podstawowej lub szkoły podstawowej wchodzącej w skład zespołu szkół, w którym
mieści się gimnazjum do którego kandydat chce uczęszczać – 4 punkty.
§ 3. Ustala się, że niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa
w § 2 ust 1 i 2 będą oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Wiśnicza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Chodur

