
UCHWAŁA NR XVII/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.2)) 
Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwała określa kryteria rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę Staszów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół wraz 
z przyznaną liczbą punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. 

§ 2. 
1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: 

1) w szkole tej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata, co najmniej w roku którego 
dotyczy rekrutacja - 12 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.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są: 

1) pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
wybranej szkoły - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1; 

2) pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania kandydata - dla 
kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2; 

3) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica/prawnego opiekuna - dla kryterium, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3; 

4) pisemne oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o odległości zamieszkania babci lub 
dziadka kandydata - dla kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4;

§ 3. 
Traci moc Uchwała Nr XLI/359/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Staszów, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Id: TZCTC-WHRZV-JIJMZ-JLBWD-XKPAM. Podpisany Strona 1



§ 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 w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815. 
2) Zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1078 i poz. 1680 i poz. 2197.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/153/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 133 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu 
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb 
społecznych. Kryteriom, o których mowa powyżej organ prowadzący przyznaje określoną liczbę 
punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Wskazane w uchwale kryteria 
zostały ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych. Biorąc pod uwagę powyższe 
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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