
 
 

UCHWAŁA NR LIV/699/2022 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, 

której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.), oraz art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) na wniosek Prezydenta 
Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału 
przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz - załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, dla której ustalono obwód, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej - załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. Kryteria określone w § 1 i § 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, 
prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów, zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/428/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. 
oraz Uchwała Nr XLIX/509/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy 
Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lutego 2022 r.

Poz. 938



§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 
 

Michał Kądziołka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/699/2022 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania 
tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej, 
prowadzonych przez miasto Nowy Sącz 

Lp. Kryterium Liczba 
punktó

w 

Dokumenty niezbędne  
do potwierdzania kryteriów 

 
1. 

Publiczne przedszkole /  
oddział przedszkolny publicznej  

szkoły podstawowej, do którego kandydat 
ma być przyjęty jest najbliższym  
względem miejsca zamieszkania 

 
4 pkt 

Oświadczenie rodzica  
o miejscu zamieszkania 

 
2. 

Rodzeństwo dziecka uczęszcza już  
do publicznego przedszkola / 

oddziału przedszkolnego publicznej  
szkoły podstawowej, do którego rodzic 

złożył dokumenty rekrutacyjne 

 
3 pkt 

Oświadczenie rodzica  
o uczęszczaniu rodzeństwa  

do danego publicznego przedszkola 
/ oddziału przedszkolnego 

publicznej szkoły podstawowej 
3. Pozostawanie obojga rodziców  

w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki 
2 pkt Oświadczenie rodzica o ich 

zatrudnieniu lub pobieraniu nauki 
 

 
 
 
 
4. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka 
a) w przypadku dochodu w wysokości 

mniejszej lub równej 100 % kwoty,  
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r., o świadczeniach 
rodzinnych (t.j.Dz.U.2020.111 ze zm.), 
b) w przypadku dochodu w wysokości 

przekraczającej 100 % kwoty,  
o której mowa w lit. a, liczbę punktów 

oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na 
osobę w rodzinie dziecka. 

wzór: liczba punktów = np.(2022r.)  
674 zł / dochód na osobę w rodzinie 

 
 

1,5 pkt 
 
 
 
 

>1 pkt 
 

 
 
 

Oświadczenie rodzica 

 
 
5. 

Dziecko poddane obowiązkowym  
szczepieniom ochronnym określonym 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
18 sierpnia 2011 r., w sprawie  

obowiązkowych szczepień ochronnych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.753 ze zm.) lub 

dziecko, u którego lekarskie badanie 
kwalifikacyjne daje podstawy  

do jego odroczenia 

 
4 pkt 

Oświadczenie rodzica 
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 
 

Michał Kądziołka 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/699/2022 
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA 
z dnia 25 stycznia 2022 r. 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
tych kryteriów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem tej szkoły, prowadzonej przez Miasto Nowy Sącz 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania kryteriów 

 
1. 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie 
sąsiadującym bezpośrednio  

obwodem wybranej  
publicznej szkoły podstawowej 

 
3 

Oświadczenie rodziców  
o miejscu zamieszkania 

 
2. 

Kontynuacja nauki w danej 
publicznej szkole podstawowej  

po realizacji obowiązku 
przygotowania przedszkolnego 

 
3 

Oświadczenie rodziców  
o miejscu realizacji obowiązku 
przygotowania przedszkolnego  

ich dziecka 
 

3. 
Rodzeństwo realizuje obowiązek 

szkolny w wybranej  
publicznej szkole podstawowej 

 
2 

Oświadczenie rodziców  
potwierdzające realizację obowiązku 

nauki ich dzieci / dziecka 
 w danej szkole 

 
4. 

Miejsce pracy rodziców / rodzica 
znajduje się w pobliżu  

publicznej szkoły podstawowej 

 
2 

Oświadczenie rodzica / rodziców 
 o ich miejscu pracy zawodowej 

 
5. 

W pobliżu publicznej szkoły 
podstawowej zamieszkują krewni 

dziecka, wspierający rodziców  
lub rodzica w zapewnieniu  

należytej opieki 

 
2 

Oświadczenie rodziców  
o zamieszkaniu krewnych, którzy 

wspierają ich w zapewnieniu dziecku 
należytej opieki 

  

 

   
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

 
 

Michał Kądziołka 
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