
UCHWAŁA NR XXIV/242/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów  oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 133 ust. 2 i 3 w zw. z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 

I. Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec: 

Lp. Kryterium naboru Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium 

1. 

Kandydat uczęszczał do oddziału 
przedszkolnego przy szkole podstawowej 

w miejscowości należącej do obwodu 
szkoły podstawowej, do której ubiega się 

o przyjęcie 

40 
Dane potwierdza dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej w posiadaniu danej 
jednostki 

2. 

Przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata 
uczęszcza do szkoły podstawowej lub 
oddziału przedszkolnego przy szkole 

podstawowej, znajdujących się 
w miejscowości należącej do obwodu 

szkoły podstawowej, do której ubiega się 
o przyjęcie 

20 Informacja zawarta we wniosku lub 
oświadczeniu rodziców/opiekunów prawnych 

3. 

Przynajmniej jedno 
z rodziców/opiekunów prawnych kandydata 
pracuje w obwodzie szkoły podstawowej, 

do której ubiega się o przyjęcie 

10 

Dokument poświadczający zatrudnienie, 
zaświadczenie od pracodawcy o miejscu 

świadczenia pracy; zaświadczenie od 
zleceniodawcy o miejscu wykonywania 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75821050-B3B4-421D-83B4-1EBA2A5217DE. Podpisany Strona 1



umowy zlecenia/umowy o dzieło; wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego; 

zaświadczenie o wpisie 
w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej 

4. 

Szkoła podstawowa wskazana we wniosku 
jest najbliżej położona 

od miejsca zamieszkania dziecka lub 
miejsca pracy jednego z 

rodziców/opiekunów prawnych. 

10 

Informacja dotycząca miejsca zamieszkania 
kandydata zawarta we wniosku lub 

oświadczenie 
rodziców/opiekunów prawnych 

w tym zakresie; dokument potwierdzający 
miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego 
(jeżeli informacja ta nie została zawarta 

w dokumencie poświadczającym 
zatrudnienie) 
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