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UCHWAŁA NR XIX/225/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art.133 ust 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria w publicznych szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest gmina Nowy Tomyśl.
§ 2. 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym
i w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z odpowiadającą im
liczbą punktów za ich spełnienie:
Lp.

Kryteria

W publicznej szkole podstawowej pierwszego wyboru obowiązek szkolny
realizuje rodzeństwo kandydata
2
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola położonego w bliskiej
odległości publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru, o przyjęcie do
której ubiega się kandydat
3
Publiczna szkoła podstawowa pierwszego wyboru, o przyjęcie do której ubiega
się kandydat znajduje się w bliskiej odległości od miejsca pracy jednego
z rodziców (opiekunów prawnych)
4
W obwodzie publicznej szkoły podstawowej pierwszego wyboru zamieszkują
krewni kandydata wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu
mu należytej opieki
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania
1

Wartość kryterium
w punktach
50
25

15

9

99

2. Spełnienie kryteriów wymienionym w ust. 1 pkt 1-4 potwierdza się następującymi dokumentami:
1) w przypadku kryterium określonego w punkcie 1 – dane potwierdza dyrektor szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat, na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu w/w szkoły,
2) w przypadku kryteriów określonych w punkcie 2, 3 i 4 dokumentami potwierdzającymi ich spełnienie są
oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.
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§ 3. Traci moc uchwała NR XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl ( Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Z 2017 r., poz. 1869).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Marek Ratajczak

