
UCHWAŁA NR XXXIV/280/17
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryterium w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 ) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017. 59) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Jędrzejów 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 szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 
Jędrzejów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły zgodnie z załącznikiem nr 
2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXI/174/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Jędrzejów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz uchwała 
NR XXIII/182/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnych do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum 
prowadzonych przez Gminę Jędrzejów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 15 marca 2017 r.

Poz. 965



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/280/17

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 13 marca 2017 r.

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Jędrzejów 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, prowadzeniu 
działalności gospodarczej, bądź 
pracujących we własnym 
gospodarstwie rolnym lub 
pobierających naukę w systemie 
stacjonarnym

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

rodziców 
pracuje

Dokument poświadczający zatrudnienie (od 
każdego z rodziców/opiekunów): zaświadczenie  
z zakładu pracy; w przypadku samozatrudnienia - 
aktualny wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej; w przypadku prowadzenia 
gospodarstwa rolnego - potwierdzenie 
ubezpieczenia w KRUS;  w przypadku pobierania 
nauki - zaświadczenie z uczelni zawierające 
informacje  o stacjonarnym systemie studiów.

Rodzeństwo dziecka (kandydata) 
uczęszcza już do danego 
przedszkola.

3 pkt.
Dane potwierdza dyrektor na podstawie 
dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

Dziecko (kandydat), którego rodzice 
we wniosku o przyjęcie wskazali 
w pierwszej preferencji przedszkole, 
jako najdogodniejsze ze względów 
logistycznych.

2 pkt. Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego.

Dziecko nie przyjęte                     
w rekrutacji w poprzednim roku 
szkolnym.

1 pkt.
Oświadczenie rodzica (opiekuna), że dziecko   
w poprzednim roku szkolnym brało udział  
w postępowaniu rekrutacyjnym
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/280/17

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 13 marca 2017 r.

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów brane 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę 
Jędrzejów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły. 

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Rodzeństwo dziecka  realizuje 
obowiązek szkolny w tej samej 
szkole.

6 pkt.
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów 
potwierdzające realizację obowiązku szkolnego ich 
dzieci/dziecka w danej szkole.

Dziecko zamieszkałe w obwodzie 
sąsiadującym bezpośrednio 
z obwodem wybranej szkoły

4 pkt. Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o miejscu 
zamieszkania.

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

3 pkt.
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich 
w zapewnieniu dziecku należytej opieki
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