
UCHWAŁA NR XXX/306/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH

z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Końskie jest 
organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446, 1579 i 1948), art. 29 ust. 2, art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Końskich 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Końskie jest organem 
prowadzącym - określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Końskie jest 
organem prowadzącym - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 
określenia kryteriów naboru do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których gmina Końskie jest 
organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016 poz. 207).

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 21 lutego 2017 r.

Poz. 723



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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk
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Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXX/306/2017
Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 14 lutego 2017 r.

KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

PUBLICZNYCH INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO,
DLA KTÓRYCH GMINA KOŃSKIE JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Lp. Kryterium
Liczba

punktów
Dokumenty niezbędne

do potwierdzania kryteriów

1. Rodzice świadczą pracę
na podstawie umowy w pełnym 
wymiarze czasu pracy, prowadzą 
działalność gospodarczą  lub 
pracują we własnym 
gospodarstwie rolnym

2-4 pkt 
(2 pkt - 1 rodzic
pracuje, 4 pkt –

2 rodziców
pracuje)

Dokument potwierdzający 
zatrudnienie (od każdego 
z rodziców/prawnych opiekunów): 
zaświadczenie z zakładu pracy, 
w przypadku samozatrudnienia 
aktualny wpis do działalności 
gospodarczej, w przypadku pracy 
w gospodarstwie rolnym - nakaz 
płatniczy (decyzja) o podatku 
rolnym

2. Rodzeństwo dziecka uczęszcza 
już do przedszkola/punktu 
przedszkolnego, do którego rodzic
złożył dokumenty rekrutacyjne

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

3. Deklarowany czas pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godz.

1-5 pkt 
(1 pkt za każdą
1h powyżej 5h

dziennie)

Oświadczenie rodzica deklarujące 
czas dziennego pobytu dziecka
w przedszkolu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk
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Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXX/306/2017
Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 14 lutego 2017 r.

KRYTERIA NABORU NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
REKRUTACYJNEGO

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA KOŃSKIE
JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

Lp. Kryterium Punkty
Dokumenty niezbędne

do potwierdzania kryteriów

1. W danej jednostce obowiązek szkolny 
spełnia rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej 

6 pkt Dane potwierdza Dyrektor
na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej jednostki

2. W obwodzie szkoły zamieszkują bliscy 
krewni, którzy wspierają rodziców
w opiece nad dzieckiem

5 pkt Oświadczenie rodzica/opiekuna 
wskazujące miejsce zamieszkania 
krewnego, o którym mowa
w kryterium

3. Rodzic pracuje w zakładzie znajdującym 
się w miejscowości lub przy ulicy 
należącej do obwodu danej szkoły

4 pkt Zaświadczenie z zakładu pracy 
potwierdzające zatrudnienie

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk
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