DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 9 marca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 594

Data: 2016-03-09 14:03:00

UCHWAŁA NR XVII/258/16
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 1 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum,
liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) Rada Miejska w Nysie ustala, co następuje:
§ 1.1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem danej szkoły:
1) kandydat, zamieszkuje na terenie Gminy Nysa – wartość kryterium: 8 punktów;
2) kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej realizował w tej szkole obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego – wartość kryterium: 10 punktów;
3) w granicach obwodu szkoły znajduje się miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
kandydata – wartość kryterium: 6 punktów;
4) rodzeństwo kandydata uczęszcza aktualnie lub uczęszczało wcześniej do szkoły – wartość kryterium: 8 punktów.
2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 jest potwierdzane poprzez:
1) pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy pierwszej – co do spełniania
kryteriów wymienionych w § 1 pkt 1 i 3;
2) poświadczenie przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej – co do spełniania kryteriów
wymienionych w § 1 pkt 2 i 4.
§ 2.1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego
gimnazjum:
1) ocena uzyskana przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) ocena z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody oraz języka
nowożytnego:
- celująca

6 pkt,

- bardzo dobra

5 pkt,

- dobra

4 pkt,
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- dostateczna

3 pkt,

- dopuszczająca

2 pkt,
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b) ocena zachowania:
- wzorowe

6 pkt,

- bardzo dobre

5 pkt,

- dobre

4 pkt,

- poprawne

1 pkt;

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt;
3) szczególne osiągnięcia kandydata:
a) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty (niezależnie od liczby uzyskanych tytułów finalisty) - 10 pkt,
b) zajęcie indywidualnie I - III miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach
sportowych na szczeblu co najmniej gminnym (niezależnie od liczby konkursów i zawodów) - 8 pkt,
c) zajęcie zespołowo I - III miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych, tanecznych i zawodach
sportowych na szczeblu co najmniej gminnym (niezależnie od liczby konkursów i zawodów) - 6 pkt.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są:
1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły, którą ukończył kandydat - w zakresie kryteriów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) wpis o szczególnych osiągnięciach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - w zakresie
określonym w ust. 1 pkt 3 lit. b, c;
3) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego - w zakresie
określonym w ust. 1 pkt 3 lit. a.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Paweł Nakonieczny

