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UCHWAŁA NR XXXIII/503/17
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia 7 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, 1579 i 1984) oraz art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 59) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa:
1) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą
własną firmę, gospodarstwo rolne, studiują lub uczą się w trybie dziennym – 30 punktów;
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w danej placówce – 10 punktów;
3) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) wybrali przedszkole najbliższe (do 3 km) miejsca
zamieszkania lub pracy rodziców – 10 punktów;
4) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w Urzędzie Skarbowym w Nysie roczne zeznanie
podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony jest nabór – 10 punktów za każdego
z rodziców (prawnych opiekunów).
§ 2. Ustala się następujące kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa:
1) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, prowadzą
własną firmę, gospodarstwo rolne, studiują lub uczą się w trybie dziennym – 30 punktów;
2) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w danej placówce – 10 punktów;
3) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) wybrali oddział przedszkolny najbliższy (do 3 km) miejsca
zamieszkania lub pracy rodziców – 10 punktów;
4) dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) złożyli w Urzędzie Skarbowym w Nysie roczne zeznanie
podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony jest nabór – 10 punktów za każdego
z rodziców (prawnych opiekunów);
5) dziecko, które od 1 września w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór, realizować będzie roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów.
§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 i § 2, są odpowiednio:
- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie każdego z rodziców,
- aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
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- odpis decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,
- zaświadczenie z uczelni lub szkoły zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów lub
nauki,
- kopia pierwszej strony rozliczenia rocznego za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony
jest nabór.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI/70/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nysa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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