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UCHWAŁA NR XXXII/207/2017
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających
spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Stąporków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016.
446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 59) w związku z art. 1. pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 60) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co
następuje:
§ 1. Określa się kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Stąporków na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Stąporków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała NR VII/42/2015R Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 marca 2015r.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia obowiązujących w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego
do publicznych przedszkoli, oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Stąporków (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015r.,poz.1213) oraz uchwała NR XIV/102/2016 Rady
Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Stąporków (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r.,poz.399)
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacek Kołodziej
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/207/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 r.
Kryteria naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Stąporków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów
oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

Pozostawanie obojga rodziców
(prawnych opiekunów)
w zatrudnieniu, lub
pobierających naukę

2 lub 4 pkt.

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej,
lub pobieraniu nauki

w systemie stacjonarnym

2 pkt. - jeden
rodzic pracuje
4 pkt. - dwoje
rodziców
pracuje

Rodzeństwo dziecka
uczęszcza już do danego
przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego,
oddziału przedszkolnego
Deklarowany czas pobytu
dziecka w przedszkolu
powyżej 5 godz.dziennie

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
jednostki
3 pkt.
1-5 pkt.
(1 pkt za każdą
1godz. powyżej
5godz. dziennie)

Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego
deklarujące czas dziennego pobytu dziecka
w przedszkolu
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/207/2017
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 28 marca 2017 r.
Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I podstawowych
szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Stąporków, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata realizuje
obowiązek szkolny w tej samej
szkole.
Miejsce pracy co najmniej
jednego z rodziców (prawnego
opiekuna) znajduje się w
pobliżu szkoły.
Kandydat spełnia obowiązek
rocznego przygotowania
przedszkolnego w danej szkole

Liczba
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
punktów kryteriów

6 pkt.

5 pkt.

4 pkt

W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni dziecka, wspierający
3 pkt
rodziców lub rodzica w
zapewnieniu należytej opieki

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
jednostki
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej.

Dane potwierdza dyrektor na podstawie
dokumentacji będącej w posiadaniu danej
jednostki
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o zamieszkiwaniu krewnych,
którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku
należytej opieki

