
UCHWAŁA NR XX/184/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych 
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia 

liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)1) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf 

pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 

2156 z póżn. zm.)2) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwała określa kryteria rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum wraz 
z przyznaną liczbą punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

§ 2. 
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunów prawnych dziecka; 
2)szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Staszów.

§ 3. 
1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej gimnazjum dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 
1)w szkole lub w szkole wchodzącej w skład zespołu obowiązek szkolny spełnia 

rodzeństwo kandydata, co najmniej w roku którego dotyczy rekrutacja - 10 punktów; 
2)szkoła znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania kandydata, według najkrótszej drogi 

dojazdowej - 8 punktów; 
3)szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodziców (co najmniej jednego rodzica), 

według najkrótszej drogi dojazdowej - 6 punktów; 
4)w obwodzie szkoły zamieszkują babcia lub dziadek kandydata wspierający rodziców 

w zapewnieniu mu należytej opieki - 4 punkty; 

1) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015r., poz. 1045, poz. 1890. 
2) Zmiany wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014r., poz. 7, Dz. U. z 2015r., poz. 357, poz. 

1045, poz. 1418, Dz. U. z 2016r., poz. 35, poz. 64.
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5)rodzic zdecyduje się posłać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej rok 
wcześniej, uwzględniając warunki określone w ustawie o systemie oświaty (dotyczy 
roku szkolnego 2016/2017) - 2 punkty.
2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1)oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

2)oświadczenie rodziców o odległości zamieszkania kandydata, według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3)zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu; 
4)oświadczenie rodziców o odległości zamieszkania babci lub dziadka kandydata, według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 
5)zgodnie z informacją dotyczącą daty urodzenia kandydata, zawartą we wniosku 

o przyjęcie kandydata do wybranej szkoły podstawowej.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Zmiana ustawa o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku 
(Dz. U. z 2014r.. poz. 7) wprowadziła jednolite zasady rekrutacji m.in. do klas pierwszych 
szkół podstawowych i do klas pierwszych gimnazjum. Nowelizacja ustawy nakłada na 
organ prowadzący obowiązek ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, które mają zastosowanie 
wówczas, gdy pozostaną wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. 
Kryteriom, o których mowa powyżej organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów 
oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Projekt uchwały reguluje kwestie 
związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i do klas pierwszych szkół 
gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Staszów, w przypadku przyjęć na wolne miejsca 
dzieci spoza obwodów tych szkół. Kryteria skonsultowano z dyrektorami publicznych szkół 
podstawowych i gimnazjów. W świetle powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/184/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016r.

  Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu do wybranej szkoły rodzeństwa kandydata 

Ja niżej podpisana/ny zamieszkała/ły …........................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …....., nr …..................... wydanym przez …..................

…................................................................................................................................................................

oświadczam, że rodzeństwo kandydata (imię i nazwisko rodzeństwa ) …................................................

uczęszcza do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu …..............................................................,
(wpisać nazwę szkoły)

do której kandydat (imię i nazwisko kandydata) ….......................................... ubiega się o przyjęcie

na rok szkolny …...../......... .

…...................................................                                        
(miejscowość i  data)                       ….............................................

           (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/184/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016r.

  Oświadczenie rodziców o  odległości zamieszkania kandydata 

Ja niżej podpisana/ny zamieszkała/ły …........................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …....., nr …..................... wydanym przez …..................

…................................................................................................................................................................

oświadczam, że kandydat (imię i nazwisko kandydata) …........................................................................

ubiegający się o przyjęcie do ….................................................................................................................
                                                                       (wpisać nazwę szkoły)

zamieszkuje od wybranej szkoły …..........m(km)*.

…...................................................                                        
(miejscowość i  data)                       ….............................................

           (czytelny podpis )

* właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/184/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016r.

  Oświadczenie rodziców o odległości zamieszkania babci  lub dziadka kandydata 

Ja niżej podpisana/ny zamieszkała/ły …........................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria …....., nr …..................... wydanym przez …..................

…................................................................................................................................................................

oświadczam,  że  babcia,  dziadek*  –  (  imię  i  nazwisko  oraz  adres  zamieszkania)

…...............................................................................................................................................................

zamieszkuje  …...........m(km)*  od  wybranej  szkoły  kandydata  (imię  i  nazwisko  kandydadata)

…...................................................................... .

…...................................................                                      ….............................................
(miejscowość i data)                  (czytelny podpis )  

 

* właściwe podkreślić
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