
    Zarządzenie Nr 18 / 2016 

                                                    Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

  z dnia 1 lutego 2016r. 

 

zmieniające zarządzenie Nr 13//2016 z dnia 27 stycznia 2016r  w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwał Rady Miejskiej w Nisku dotyczących określenia kryteriów naboru 

do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania 

tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Nisko, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby 

punktów dla poszczególnych kryteriów. 

 

Na podstawie  art.5a ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI /447/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 19 października 

2010r w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

                                                        zarządzam co następuje : 

   

§ 1  .  W zarządzeniu Nr 13 /2016 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko  z dnia 27 stycznia 2016r  

          § 1  Zarządzenia otrzymuje brzmienie : 

„   Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Nisku 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia oraz 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Nisku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla  których organem 

prowadzącym jest Gmina Nisko, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz 

przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów, stanowiącej załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

 

 § 2.  Załącznik nr 2  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do  zarządzenia . 

 

§ 3 . Załącznik nr 3  otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia . 

 

§ 4 . Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ZOEASiP. 

 

§ 5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
                                                                                                      Załącznik nr 1 

                                                                                                      do Zarządzenia  Burmistrza nr 18/2016  

                                                                                                      z dnia 1 lutego 2016r. 

 
                                                                                                                   PROJEKT z dnia 1.02.2016r 

                                                                            Przedkłada Burmistrz Gminy  i  Miasta Nisko 

 

                                                               Uchwała Nr ………… 

Rady  Miejskiej w Nisku 

z dnia ………………….. 

 

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

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  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2015,poz. 2156  z późn. zm.)                

Rada Miejska w Nisku  uchwala, co następuje: 

 

§ 1 Ustala się kryteria naboru na rok szkolny 2016/2017 do publicznego przedszkola na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
 

§ 2 Ustala się kryteria naboru na rok szkolny 2016/2017 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 
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                                                                                                  Załącznik nr 1  

                                                                                                       do Uchwały………. 

                                                                                                       Rady Miejskiej w Nisku  

                                                                                                       z dnia…………… 

 

 

                                                                    KRYTERIA  NABORU 

                          NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

                          DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  -  na rok szkolny 2016/2017 

 

 

l.p. Kryterium Wymagane 

dokumenty  

 

Wartość 

punktowa 

1 Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

       20 

2 Dziecko czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

       20 

3 Dziecko trzyletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

       10 

4 Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje uczęszczanie lub 

ubiega się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym, na 

który prowadzona jest rekrutacja  

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

         5 

5 Zatrudnienie obojga rodziców lub studiujących  w systemie 

stacjonarnym 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

       35 

6 Zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu ponad podstawę programową 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

Za każdą 

zadeklarowaną  

godz. - 2 pkt. 

max.  -10 pkt 

 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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                                                                                                  Załącznik nr 2  

                                                                                                       do Uchwały………. 

                                                                                                       Rady Miejskiej w Nisku  

                                                                                                       z dnia…………… 

 

 

                                                                    KRYTERIA  NABORU 

                          NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  

                          DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO -  na rok szkolny 2016/2017 

 

 

l.p. Kryterium Wymagane 

dokumenty  

 

Wartość 

punktowa 

1 Dziecko sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

       50 

2 Dziecko pięcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

przy której zorganizowany jest oddział przedszkolny 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

        30 

3 Dziecko sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

        10 

4 Dziecko, którego rodzeństwo  uczy się w szkole, przy której 

zorganizowany jest oddział przedszkolny 

 

Oświadczenie   

rodzica /opiekuna 

        10 

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
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                                                                                                      Załącznik nr 2 

                                                                                                      do Zarządzenia  Burmistrza nr 18 / 2016  

                                                                                                      z dnia 1 lutego 2016r. 

                                                                                                       

                                                                      ANKIETA       

 

                                               KONSULTACJE   SPOŁECZNE 

                       W SPRAWIE  KRYTERIÓW NABORU DO PRZEDSZKOLA 

                                                PUBLICZNEGO W NISKU 

                 Uprzejmie proszę o umieszczenie po prawej stronie własnych propozycji wartości  

kryterium w punktach . 
 
l.p. Kryterium Wartość 

punktowa 

Proponowana 

wartość kryterium  

w punktach 

1 Dziecko pięcioletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

       20  

2 Dziecko czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

       20  

3 Dziecko trzyletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola 

zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Nisko 

       10  

4 Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje uczęszczanie lub ubiega 

się o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja  

         5  

5 Zatrudnienie obojga rodziców lub studiujących  w systemie 

stacjonarnym 

       35  

6 Zadeklarowana we wniosku liczba godzin pobytu dziecka  

w przedszkolu ponad podstawę programową 

Za każdą 

zadeklarowaną  

godz. - 2 pkt. 

max.  -10 pkt 

 

 

Jeżeli chciałby Pan / Pani zaproponować  inne kryterium, proszę przedstawić je poniżej : 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Jeżeli ma Pan/ Pani inne uwagi, proszę o umieszczenie ich poniżej : 

 

 

 

 

 

  

Dziękuję za uczestnictwo w konsultacjach społecznych 

 


