
Uchwała nr XLIV/247/2017 

Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

z dnia 16 maja 2017 r. 

 

w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 

szkół prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełniania kryteriów oraz zasad przyznawania liczby punktów dla każdego kryterium 

 

Na podstawie art. 133 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 

2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwala, co następuje: 

 

§1. Określa się kryteria i odpowiadające im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogród Bobrzański 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, w przypadku większej ilości 

zgłoszonych uczniów w stosunku do ilości miejsc utworzonych w oddziałach szkolnych: 

 

 

 

 

Kryterium 

 

Ilość 

pkt 

1. W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo ucznia 10 pkt 

2. Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole 

podstawowej 

5 pkt 

3. Rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje lub 

prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne w miejscowości 

należącej do obwodu danej szkoły podstawowej 

 

4 pkt 

4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) 

wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej 

opieki 

3 pkt 

5. Rodzice lub jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka pracuje, 

prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne na terenie gminy 

Nowogród Bobrzański 

2 pkt 

 

§2. 1. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 potwierdza Dyrektor placówki 

oświatowej na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły. 

2. Spełnienie kryterium zawartego w § 1 pkt. 3, 4, 5 jest potwierdzane pisemnym 

oświadczeniem rodziców. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, określonych w ust. 2, dane kryterium nie jest 

uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosku. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/…/ Robert Milto 



 

 

Uzasadnienie 

 

W związku z wejściem w życie dnia 26 stycznia 2017 r. przepisów rozdziału 6 - 

„Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 

przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz reorganizacją systemu placówek oświaty 

(powołanie szkół podstawowych 8 – klasowych oraz wygaszaniem gimnazjów), utraciła 

moc dotychczasowa podstawa prawna (art. 20e ust 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty). Należało zatem niezwłocznie  określić kryteria obowiązujące 

w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogród Bobrzański 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu 

kryterium. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały na podstawie 

obecnie obowiązujących przepisów prawnych, które umożliwią stosowanie jednolitych zasad 

we wszystkich przypadkach na terenie całej gminy.  

Zgodnie z wymogami art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 

z 2015 r. poz. 1881 – tekst jednolity z późn. zm.) projekt uchwały został wysłany do 

związków zawodowych celem wydania opinii tj. ZNP Zarząd Oddziału w Nowogrodzie 

Bobrzańskim, FZZ Zarząd Wojewódzki Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze,  Zarząd 

Regionu NSZZ „Solidarność” w  Zielonej Górze oraz OPZZ Województwa Lubuskiego w 

Zielonej Górze. 

 
 


