
UCHWAŁA NR I/7/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Starachowice, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 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 2017 r. poz. 1875, 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 133 ust. 2,3 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, 949, 2203) 
Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 
pierwszej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej:

1) kandydat mieszka na terenie Gminy Starachowice – 2 punkty,

2) kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do 
danej szkoły – 1 punkt,

3) kandydat realizował obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym 
w danej szkole – 1 punkt.

§ 2. 1. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt 2 jest oświadczenie 
o uczęszczaniu do szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.

2. Uprawnienia do skorzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 1 i 3 potwierdza na wniosku o przyjęcie 
dyrektor szkoły podstawowej.

§ 3. Traci moc uchwała NR 1/6/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, określenia liczby punktów za każde z kryteriów 
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Michał Walendzik
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Załącznik nr 1
do Uchwały NR I/7/2018

Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 26.01.2018 r.

….............................................................................
            (imię i nazwisko rodzica/opiekuna)             

….............................................................................
                                (adres)                                          

….............................................................................

                                                                             

OŚWIADCZENIE
O UCZĘSZCZANIU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ RODZE ŃSTWA KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y
oświadczam,

że …................................................................................................................
                                (imię i nazwisko siostry lub brata kandydata)                               

w roku szkolnym …................................. będzie uczęszczać  do

  
…......................................................................................................................
       (nazwa szkoły podstawowej do której o przyjęcie ubiega się kandydat)       

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….....................................................................................
          (czytelny popis osoby składającej oświadczenie)           
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 133 ustawy Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący przyznaje
każdemu kryterium określoną liczbą punktów oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.

Powyższe należy do kompetencji organu stanowiącego j.s.t. w związku z powyższym konieczne jest
podjęcie niniejszej uchwały.
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