
UCHWAŁA NR VII/31/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, dla których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 20 c ust.4, 5 i 7, art.20 e ust. 3 i 4 i w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art 
16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm. ) a także art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1) kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których 
Gmina Miejska 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 lub gimnazjalnej - należy przez 
to rozumieć publiczne przedszkole, publiczną szkołę podstawową lub publiczne gimnazjum, dla 
których Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym.

§ 3. 

1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów w postępowaaniu 
rekrutacyjnym do przedszkoli:

1) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola ( powyżej podstawy programowej ) - 10 punktów 
za każdą deklarowaną godzinę - maksymalnie 60 punktów,

2) dziecko obojga rodziców / prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie 
stacjonarnym - 20 punktów,

3) dziecko, którego rodzeństwo zostało zadeklarowane na ten sam rok szkolny - 10 punktów,

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są 
odpowiednio:

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

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

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

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

4. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

Id: 1509DE37-8648-40BE-9467-2255190844DD. Uchwalony Strona 1



§ 4. 

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Miejskiej Sandomierz mogą być przyjęte do publicznego 
przedszkola, dla którego Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu, wówczas kryteria 
rekrutacji określone w § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. 

1. Określa się  następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb  rekrutacji do 
szkół podstawowych:

1) dziecko, którego rodzeństwo uczy się w wybranej szkole - 10 punktów,

2) dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie pracują na terenie Sandomierza - 8 punktów,

3) dziecko obecnego lub byłego pracownika miejskich placówek oświatowych - 6 punktów,

4) dziecko, którego rodzeństwo uczy się w szkole na terenie Sandomierza - 4 punkty,

5) dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie złożyli wniosek do wybranej szkoły              - 
2 punkty.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są       
odpowiednio:

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

2) i 3) 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) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na 
terenie Miasta Sandomierza, według wzoru staniowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) potwierdzeniem tego kryterium będzie złożenie kopii wniosku o przyjęcie dziecka do klasy 
I wybranej szkoły podstawowej.

3. Wniosek o przyjecie do szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech 
wybranych publicznych szkół podstawowych.

§ 6. 

Dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy Miejskiej Sandomierz mogą być przyjęte do publicznej 
szkoły podstawowej, dla której Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli po 
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w szkole podstawowej, wówczas 
kryteria rekrutacji określone w § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 

1. Określa się  następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb  rekrutacji do 
szkół gimnazjalnych:

1) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - 
maksymalnie 40 punktów,

2) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, 
przyrody i języka obcego - maksymalnie 24 punkty,

3) świadectwo z wyróżnieniem i ocena z zachowania - maksymalnie 12 punktów,

4) rodzeństwo uczęszczające do danej szkoły - 8 punktów,

Id: 1509DE37-8648-40BE-9467-2255190844DD. Uchwalony Strona 2



5) rodzic / opiekun prawny jest zatrudniony na terenie Sandomierza - 8 punktów,

6) dziecko pracownika miejskich placówek oświatowych - 8 punktów.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są 
odpowiednio:

1) oryginał zaswiadczenia Okregowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu 
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

3) oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej 
szkoły, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

4) 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 pracownik miejskich 
placówek oświatowych, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o przyjecie do gimnazjum może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych 
publicznych szkół gimnazjalnych.

4. Sposób przeliczania ocen na punkty z zajęć edukacyjnych i zachowania:

Zajęcia edukacyjne: Zachowanie:
celujący              - 6 pkt wzorowe                              - 6 pkt
bardzo dobry      - 5 pkt bardzo dobre                       - 5 pkt
dobry                  - 4 pkt dobre                                  - 4 pkt
dostateczny         - 3pkt poprawne                            - 3 pkt
dopuszczający     - 2 pkt nieodpowiednie i naganne  - 0 pkt

§ 8. 

Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Sandomierz mogą być przyjęci do 
publicznego gimnazjum, dla którego Gmina Miejska Sandomierz jest organem prowadzącym, jeżeli 
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 
Miejskiej Sandomierz, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w publicznym gimnazjum, 
wówczas kryteria rekrutacji określone w § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 10. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów o korzystaniu przez dziecko z pełnej oferty 
przedszkola

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

(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

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

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

(pieczęć wpływu do przedszkola)

Oświadczam1, że planowany pobyt mojego dziecka .....................................................................

w Przedszkolu Samorządowym Nr ....... w Sandomierzu, będzie wynosił ............. godzin 
dziennie powyżej podstawy programowej.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 r.

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka o zatrudnieniu, o pobieraniu nauki, 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o prowadzeniu 

gospodarstwa rolnego

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

(imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania)

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

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

(pieczęć wpływu do przedszkola)

Ja niżej podpisany/a rodzic dziecka, prawny opiekun oświadczam1, że pradcuję, studjuję 
w systemie stacjonarnym, prowadzę gospodarstwo rolne lub dzialalnośc gospodarczą.

Lp. Imie i nazwisko rodzica Nazwa zakładu pracy, uczelni, działalność gospodarcza 
lub rolnicza

1.
2.

Oświadczam, że podane informację są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 r.

Oświadczenie o korzystaniu przez rodzeństwo kandydata z Przedszkola Samorządowego Nr .... 
w Sandomierzu

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

(imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów)

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

(Adres zamieszkania)

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

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

(pieczęć wpływu do przedszkola)

Oświadczam1, że rodzeństwo dziecka kandydującego do Przedszkola Samorządowego Nr ...... 
.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko dziecka kandydującego, PESEL)

korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

1. .....................................................................

(imię i nazwisko rodzeństwa)

2. .....................................................................

(imię i nazwisko rodzeństwa)

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

(podpis ojca/prawnego opiekuna)

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

(podpis matki/opiekuna prawnego)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 r.

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

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka  (imię i nazwisko dziecka) 
....................................................................................................................................................... 
(data urodzenia) ............................................................................................................................ 
w ................................................................................................................................................... 
uczęszcza do wybranej szkoły (adres, nazwa placówki)................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(czytelny podpis)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 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 
............................................................................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(czytelny podpis)

* Zaznacz właściwą odpowiedź

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 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 urodzenia) ..................................................w .....................................................  uczęszcza do 
funkcjonującej na terenie Miasta Sandomierza szkoły (adres, nazwa placówki) 
....................................................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(czytelny podpis)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 r.

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

Oświadczam1, że rodzeństwo mojego dziecka  (imię i nazwisko dziecka) .....................................  
(data urodzenia) .......................................... w ......................................  uczęszcza do danej szkoły 
(adres, nazwa placówki) .....................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(czytelny podpis)

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 lutego 2015 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 pracownik miejskich 

placówek oświatowych

Ja niżej podpisany/a............................................................................................................ 
zamieszkały/a............................................................................................................................legitym
ujący/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 pracownik miejskich placówek oświatowych 
..................................................................................................................................................

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(czytelny podpis)

* Zaznacz właściwą odpowiedź

1] Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty, oświadczam wymagane, jako potwierdzenia spełniania 
przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań.
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UZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która
wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół różnego typu, w tym
szkół podstawowych i gimnazjów. Nowelizacja zwana także „ustawą rekrutacyjną” nałożyła na organ
stanowiący obowiazek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w
procesie rekrutacyjnym wtedy, gdy pozostaną w placówkach wolne miejsca po zastosowaniu kryteriów
określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do przedszkoli
oraz klas pierwszych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską
Sandomierz, w przypadku przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodów tych szkół.
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