
UCHWAŁA NR I/4/2015
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Starachowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 j.t. z późn. zmian.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t. z późn. zmian.) i 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. zmian.), Rada Miejska w Starachowicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria oraz ich wartość punktową brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Starachowice:

1) kandydat realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 5 punktów,

2) kandydat mający prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego – 4 punkty,

3) kandydat, którego oboje rodzice pracują – 1 punkt,

4) kandydat, którego rodzeństwo będzie uczęszczać w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja do 
przedszkola/szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi pierwszego wyboru – 1 punkt,

5) kandydat zamieszkały w obwodzie danej szkoły podstawowej z zastrzeżeniem ust. 2

– 2 punkty,

2. Kryterium określone w ust. 1 pkt 5 ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,4:

1) oświadczenie o wykonywaniu pracy przez rodziców kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały,

2) oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola/szkoły podstawowej rodzeństwa kandydata, którego wzór 
stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1,2,5 rodzice potwierdzają wyłącznie w złożonym 
wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a ich weryfikacji 
dokonuje się na podstawie daty urodzenia i adresu zamieszkania kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Starachowicach

Włodzimierz Orkisz

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 2 – Poz. 455_______________________________________________________________________________________________________________



Załącznik nr 1
do Uchwały NR I/4/2015

Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30.01.2015 r.

OŚWIADCZENIE 
O WYKONYWANIU PRACY PRZEZ RODZICÓW KANDYDATA DO

PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Ja niżej podpisana/y 
oświadczam,

że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka ....................................................................
               (imię i nazwisko dziecka)

i pracuję na podstawie umowy o pracę*, powołania*, wyboru*, mianowania*, spółdzielczej umowy o

pracę*, umowy o charakterze cywilnoprawnym*

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Nazwa zakładu pracy

1

2

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

......................................................      …..............................................................
  (czytelny podpis matki/opiekunki)           (czytelny podpis ojca/opiekuna)

* właściwe podkreślić  
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Załącznik nr 2
do Uchwały NR I/4/2015

Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 30.01.2015 r.

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

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

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

                                                                             

OŚWIADCZENIE
O UCZĘSZCZANIU DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY RODZE ŃSTWA KANDYDATA

Ja niżej podpisana/y
oświadczam,

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

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

  
…......................................................................................................................
       (nazwa przedszkola/szkoły 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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