Uchwała Nr VIII/61/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 24 lutego 2015 r.
w sprawie: określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 20c ust. 6 w związku z ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.,
o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria, oraz odpowiadającą im liczbę punktów, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz:
1) dziecko czteroletnie, które nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną
- liczba punktów - 4,
2) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie
dziennym - liczba punktów - 2,
3) dogodne (względem miejsca zamieszkania kandydata) położenie szkoły, do której
kandydat ma być przyjęty - liczba punktów - 2,
4) rodzeństwo dzieci, które już uczęszczają do danego przedszkola lub szkoły
- liczba punktów - 2.
§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 pkt. 1 - 4
są odpowiednio:
1) oświadczenie rodziców, że dziecko nie było wcześniej objęte edukacją przedszkolną;
2) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;
3) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania;
4) oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola lub szkoły.
§ 3. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów, o których mowa w § 1 i § 2 w rekrutacji na rok szkolny 2015/ 2016 obowiązują
również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
prowadzonych przez Gminę Nowy Sącz.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
(-) Bożena Jawor

