
UCHWAŁA NR XXXVII/168/2017
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających 
spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Działoszyce

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 i art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Działoszycach uchwala, co następuje:

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Działoszyce ustala się 
następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p. Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów

1. Kandydat obowiązany jest odbyć obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne

10 Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej

2. Kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie) 
lub osoba samotnie wychowująca kandydata 
pozostają w zatrudnieniu, prowadzą działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają 
naukę w systemie dziennym

4 Dokument potwierdzający 
zatrudnienie, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
dokument potwierdzający 
ubezpieczenie w KRUS, 
zaświadczenie o pobieraniu nauki 
z informacją o jej systemie

3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do 
danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej

3 Potwierdza dyrektor przedszkola 
lub szkoły podstawowej na 
podstawie posiadanej dokumentacji

4. Więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny 
ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

2 Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 
przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej

5. Kandydat, którego jeden z rodziców (opiekunów) 
pozostaje w zatrudnieniu, prowadzi działalność 
gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobiera 
naukę w systemie dziennym

1 Dokument potwierdzający 
zatrudnienie, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
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dokument potwierdzający 
ubezpieczenie w KRUS, 
zaświadczenie o pobieraniu nauki 
z informacją o jej systemie

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez gminę Działoszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej 
ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych 
kryteriów: 

L.p. Kryteria Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryteriów

1. Kandydat, którego rodzeństwo realizuje 
obowiązek szkolny w danej szkole

5 Potwierdza dyrektor szkoły 
podstawowej na podstawie 
posiadanej dokumentacji

2. Kandydat, którego rodzeństwo ubiega się 
o przyjęcie do danej szkoły

4 Wniosek (wnioski) o przyjęcie do 
szkoły podstawowej

3. Miejsce zatrudnienia lub prowadzenia działalności 
gospodarczej jednego z rodziców (opiekunów) 
kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły

3 Dokument potwierdzający miejsce 
zatrudnienia, wpis do Centralnej 
Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub 
Krajowego Rejestru Sądowego

4. Kandydat, którego krewny wspierający rodziców 
(opiekunów) lub osobę samotnie wychowującą 
dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły

2 Oświadczenie rodzica (opiekuna) 
o miejscu zamieszkania krewnego

5. Kandydat, którego rodzic (opiekun) lub 
rodzeństwo jest absolwentem danej szkoły

1 Oświadczenie rodzica (opiekuna) 
ze wskazaniem roku ukończenia 
szkoły

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Działoszycach

Zygmunt Saracki
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