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UCHWAŁA NR L/677/2017 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym. 

Na podstawie art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Kryteria rekrutacji oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz kryteria rekrutacji do 
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym 
wraz z przyznaną liczbą punktów. 

2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu, szkole podstawowej - należy przez  
to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową, dla których Gmina Sandomierz jest 
organem prowadzącym. 

§ 3. Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Sandomierz 
w drodze dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego przy czym kryteria z etapu pierwszego określa 
art. 131 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59 z późn. zm.). 

§ 4. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów na drugim etapie 
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium Liczba punktów 

1. dziecko korzystające 
z pełnej oferty przedszkola   
( powyżej podstawy 
programowej ) 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
kandydata o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały 

10 punktów za każdą 
deklarowaną godzinę 
powyżej podstawy 
programowej - maksymalnie 
60 punktów, 

2. dziecko obojga rodziców / 
prawnych opiekunów 
pracujących lub 
studiujących w systemie 
stacjonarnym  

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
kandydata o zatrudnieniu lub oświadczenie o: 
pobieraniu nauki w systemie dziennym lub 
oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały 

20 punktów, 

3. dziecko, którego 
rodzeństwo zostało 
zadeklarowane na ten sam 
rok szkolny  

oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo 
kandydata z Przedszkola Samorządowego 
w Sandomierzu, według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

10 punktów, 

§ 5. 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 
przedszkoli publicznych. 

2. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów. 
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§ 6. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznego 
przedszkola, dla którego Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal 
dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, wówczas kryteria rekrutacji określone w § 4 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 7. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb rekrutacji do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej: 

Lp. Nazwa kryterium Dokument określający spełnienie kryterium Liczba punktów 

1. dziecko, którego 
rodzeństwo uczy się 
w wybranej szkole 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły, 
według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały 

10 punktów 

2. dziecko, którego co 
najmniej jeden 
z rodziców / prawnych 
opiekunów pracuje na 
terenie Sandomierza 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza lub 
oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oświadczenie 
o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu 
jako obecny lub były pracownik miejskich placówek 
oświatowych, według wzoru stanowiącego Załącznik 
Nr 5 do niniejszej uchwały 

4 punkty ( maksymalnie 
8 punktów) 

3. dziecko obecnego lub 
byłego pracownika 
miejskich placówek 
oświatowych 

6 punktów 

4. dziecko, którego 
rodzeństwo uczy się 
w szkole na terenie 
Sandomierza 

oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie 
Miasta Sandomierza, według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały 

4 punkty 

5. dziecko, którego krewni 
wspierający  rodziców / 
prawnych opiekunów 
w zapewnieniu mu 
należytej opieki 
zamieszkują 
w obwodzie wybranej 
szkoły  

oświadzczenie rodziców / opiekunów prawnych 
o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie wybranej szkoły 
stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały 

2 punkty 

§ 8. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech 
wybranych publicznych szkół podstawowych. 

§ 9. Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Sandomierz mogą być przyjęte do publicznej szkoły 
podstawowej, dla której Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz, gmina nadal 
dysponuje wolnymi miejscami w szkole podstawowej, wówczas kryteria rekrutacji określone w §7 
stosuje się odpowiednio. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIX/498/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 marca 
2017 roku  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 
dla których Gmina Sandomierz jest organem prowadzącym. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Piotr Chojnacki 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/677/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
wybranej szkoły 

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka .............................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia) 

uczęszcza do wybranej szkoły (adres, nazwa placówki) ............................................................... 

Sandomierz, dnia ............................. 

................................................................ 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

_________________________ 
1 zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm.)  - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie fałszywego 
oświadczenia".
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/677/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zatrudnieniu na terenie Miasta Sandomierza 
lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub o zatrudnieniu jako obecny lub były 
pracownik miejskich placówek oświatowych 

Ja niżej podpisany/a …………....................................................................................................... 

zamieszkały/a …………................................................................................................................. 

legitymujący/a się dowodem osobistym Nr ................ wydanym przez ........................................ 

oświadczam1, że: 

* jestem zatrudniony/a w .......................................................................... 

lub 

*jestem osobą uczącą się w systemie dziennym ........................................ 

lub 

*prowadzę działalność gospodarczą........................................................... 

lub 

*prowadzę gospodarstwo rolne................................................................... 

lub 

* jestem zatrudniony jako obecny lub były pracownik miejskich placówek oświatowych 
...................... 

Sandomierz, dnia ................................................ 

................................................................ 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

* Zaznacz właściwą odpowiedź 

_________________________ 
1 zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm.)  - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie fałszywego 
oświadczenia".
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/677/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły 
na terenie Miasta Sandomierza 

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka .............................................................................. 

(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia) 

uczęszcza do funkcjonującej na terenie Miasta Sandomierza szkoły (adres, nazwa placówki) 
........................................................ 

Sandomierz, dnia ............................. 

................................................................ 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

_________________________ 
1 zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm)  - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie fałszywego 
oświadczenia".
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/677/2017 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zamieszkiwaniu w obwodzie wybranej szkoły 
krewnych wspierających rodziców w zapewnieniu uczniowi należnej opieki 

 
Oświadczam1, że krewni, którzy wspomagają nas w zapewnieniu opieki nad dzieckiem 

 .............................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia) 

zamieszkują w obwodzie szkoły (adres, nazwa placówki) ........................................................ 

Sandomierz, dnia ............................. 

................................................................ 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

_________________________ 
1 zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 59 z późn. zm)  - "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zlożenie fałszywego 
oświadczenia".



Id: 935F5940-E56E-496C-8342-015D1ADEB6E2. Uchwalony Strona 2
 

 
Uzasadnienie 

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe nakładają na organ prowadzący 
obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów na drugi etap rekrutacji dzieci do publicznych 
przedszkoli, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacyjnym wtedy,  
gdy pozostaną w placówkach wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie Prawo 
Oświatowe oraz dodatkowych kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, 
w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodów tych szkół. Projekt uchwały reguluje 
powyższe kryteria. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 


