
UCHWAŁA NR 259/XXX/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, prowadzonych 

przez Gminę Nowy Dwór Gdański oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 
a także liczby punktów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j.Dz. U.z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 133 ust. 2 i 3, art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1), art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uchwala, co 
następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej prowadzonej przez Gminę Nowy Dwór Gdański ustala się następujące kryteria, wraz z ich 
wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia.

l.p. Kryteria Liczba 
punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryteriów

1. Niepełnoprawność kandydata 15 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie 
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub 
orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

2. Niepełnosprawność jednego 
z rodziców

10 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

3. Miejsce pracy jednego 
z rodziców/opiekuna prawnego 
znajduje się w obwodzie szkoły

7 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza 
do danej szkoły

5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5. babcia lub dziadek wspierający 
rodziców/opiekuna prawnego 
w zapewnieniu kandydatowi 
należytej opieki, zamieszkuje 
w obwodzie szkoły

3 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

6. Rodzeństwo kandydata ubiega się 
o przyjęcie do tej samej szkoły

2 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
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7. Kandydat uczęszcza do przedszkola 
mającego siedzibę w obwodzie 
szkoły

1 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.1) 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Wojciech Krawczyk

  

1) Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą  Nr  140/XV2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 
28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański, która w zakresie 
określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do  publicznych szkół podstawowych 
utraciła moc z dniem 25 stycznia 2017 r. na podstawie art. 15 pkt 26 w związku z art. 369 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 60).
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