
UCHWAŁA NR XX/185/16
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 11 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
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. 20c ust. 4 i 6 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 późn. 

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

§ 1. 
Określa się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Staszów oraz liczbę punktów za kryteria: 
1)dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (powyżej podstawy programowej) - 

10 punktów za każdą deklarowaną godzinę maks. 50 punktów; 
2)dziecko rodzica samotnie wychowującego/obojga rodziców/prawnych opiekunów 

pracujących lub pobierających naukę w systemie dziennym - 30 punktów; 
3)dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym 

przedszkolu - 10 punktów; 
4)dziecko, które dotychczas uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta 

Staszowa - 5 punktów; 
5)dziecko rodziców / prawnych opiekunów, z których jedno pracuje - 5 punktów. 

§ 2. 
Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1: 

1)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o korzystaniu dziecka z pełnej oferty 
przedszkola (powyżej podstawy programowej) (załącznik nr 1); 

2)zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie z uczelni (szkoły) 
o pobieraniu nauki w systemie dziennym; 

3)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o kontynuowaniu edukacji 
przedszkolnej przez rodzeństwo (załącznik nr 2); 

4)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu 
dziecięcego na terenie miasta Staszowa (załącznik nr 3).

1) Zmiany: Dz. U. z 2015r. poz. 1045, poz. 1890. 
2) Zmiany: 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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§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 lutego 2015 roku 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Staszow, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde 
z tych kryteriow i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

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

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

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz
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Uzasadnienie
Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013r. 
(Dz. U. z 2014r. poz. 7) wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli. 
Nowelizacja ustawy nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia kryteriów wraz 
z przyznaniem liczby punktów każdemu kryterium na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkola. Ustalone kryteria znajdą zastosowanie w postępowaniu 
rekrutacyjnym w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
rekrutacji lub gdy po zakończeniu tego etapu dane przedszkole dysponuje nadal wolnymi 
miejscami, po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Zważywszy na konieczność 
doprecyzowania kryteriów określonych Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Staszowie 
z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Staszow, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriow i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia, w celu jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, a także ze 
względu na zakwalifikowanie przedmiotowej uchwały do aktów prawa miejscowego 
podjęcie niniejszej uchwały stało się zasadne. 
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/185/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016 roku

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o korzystaniu dziecka z pełnej oferty przedszkola
(powyżej podstawy programowej)

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

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

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

oświadczam,  że  moje  dziecko  (imię  i  nazwisko  dziecka)  …............................................  w  roku

szkolnym …...../......... będzie korzystało z pełnej oferty przedszkola powyżej podstawy programowej.

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

        (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/185/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016 roku

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
przez rodzeństwo 

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

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

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

oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka – kandydata do przedszkola  (imię i nazwisko dziecka –

kandydata do przedszkola) ….....................................................zostało zadeklarowane do przedszkola

(podać  nazwę przedszkola) …...............................................................    na rok szkolny …......./...........

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

        (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/185/16
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 11 lutego 2016 roku

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu
dziecięcego na terenie miasta Staszowa 

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

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

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

oświadczam,  że  moje  dziecko  (imię i nazwisko dziecka) …............................................ uczęszczało 

dotychczas do klubu dziecięcego/żłobka (podać nazwę klubu/żłobka ….................................................

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

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

        (czytelny podpis )
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