
UCHWAŁA NR XLI/360/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 marca 2017 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. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.1)) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 

60) 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 5 godzin dziennie) - 

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

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

przedszkolu - 20 punktów; 
4)przedszkole znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, według najkrótszej 

drogi dojazdowej - 10 punktów; 
5)dziecko, które dotychczas uczęszczało do żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta 

Staszowa - 5 punktów; 
6)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 5 godzin dziennie), według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 
1 do niniejszej uchwały; 

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

1) Zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 1579, poz. 1948.
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3)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o kontynuowaniu edukacji 
przedszkolnej w tym przedszkolu przez rodzeństwo, według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

4)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania kandydata, według 
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

5)oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu 
dziecięcego na terenie miasta Staszowa, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§ 3. 
Traci moc 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 prowadzacym jest Gmina Staszów, 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 

Dominik Rożek
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Uzasadnienie
W związku z wdrażaniem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały 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. 131 ust. 1 w/w ustawy do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy 
wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 
gminy. W przypadku większej liczby w/w kandydatów, niż liczba wolnych miejsc 
w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg kryteriów określonych 
w art. 131 ust. 2 Prawo oświatowe (tzw. kryteriów ustawowych). W przypadku 
równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo 
rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa 
nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów 
i określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Wskazane w uchwale 
kryteria zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli. W świetle powyższego 
zasadne jest podjecie niniejszej uchwały. 
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/360/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 marca 2017r.

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o korzystaniu dziecka z pełnej oferty przedszkola
(powyżej 5 godzin dziennie)

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

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

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

oświadczam,  że  moje  dziecko  (imię  i  nazwisko  dziecka  –  kandydata  do  przedszkola)

…............................................  w  roku  szkolnym  …...../.........  będzie  korzystało  z  pełnej  oferty

przedszkola powyżej 5 godzin dziennie.

Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.

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

        (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/360/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 marca 2017r.

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka o uczęszczaniu do wybranego przedszkola
rodzeństwa kandydata

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 rodzeństwa

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

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

…......./........... 

Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.

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

        (czytelny podpis )
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/360/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 marca 2017r.

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o  odległości zamieszkania kandydata

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

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

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

oświadczam, że moje dziecko – kandydat do przedszkola (imię i nazwisko dziecka) …....................….

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

ubiegające się o przyjęcie do ….................................................................................................................
                                                                       (wpisać nazwę przedszkola)

zamieszkuje od wybranego przedszkola …..........m(km)*.

Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.

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

           (czytelny podpis )

* właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/360/17
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 marca 2017r.

  Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 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 ….................................................

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

Jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia.

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

        (czytelny podpis )
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