
UCHWAŁA NR XXXIX/797/2017
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, oraz dla 
kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej, określenia liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 131 ust. 4,5,6 oraz art. 133 ust. 2, 
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Miasta 
Kielce uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kielce,  wraz 
z ilością odpowiadających im punktów:

1) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lub szkoły – 50 pkt.;

2) dziecko obojga rodziców/ opiekunów prawnych pracujących lub studiujących w systemie 
dziennym – 40 pkt.;

3) dziecko, którego jeden z rodziców/ opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie 
dziennym – 30 pkt.;

4) kryterium dochodowe, w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.), zwanej dalej "kwotą":

a) miesięczny dochód na członka rodziny poniżej 100 % kwoty – 6 pkt.;

b) miesięczny dochód na członka rodziny od 100 %, a poniżej 150 % kwoty – 5 pkt.;

c) miesięczny dochód na członka rodziny od 150 %, a poniżej 200 % kwoty – 4 pkt.;

d) miesięczny dochód na członka rodziny od 200 %, a poniżej 250 % kwoty – 3 pkt.;

e) miesięczny dochód na członka rodziny od 250 %, a poniżej 300 % kwoty – 2 pkt.;

f) miesięczny dochód na członka rodziny od 300 % kwoty – 1 pkt.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obszarem gminy Kielce, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych 
miejsc pozostałych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa 
w ust. 1.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.
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§ 2. 
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są 

odpowiednio:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
danego przedszkola lub szkoły;

2) oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego lub wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej lub potwierdzające naukę rodzica/opiekuna prawnego 
w trybie dziennym;

3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
kandydata.

§ 3. 
1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 

pierwszej szkół podstawowych, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej 
publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Kielce, wraz 
z ilością odpowiadających im punktów:

1) dziecko zamieszkałe na terenie gminy Kielce – 100 pkt.

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły - 50 pkt.

2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów o przyjęciu 
decydować będzie losowanie przeprowadzone w sposób jawny, w terminie ustalonym przez 
dyrektora szkoły podanym do publicznej wiadomości na trzy dni przed jego wykonaniem.

§ 4. 
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych

w § 3 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania kandydata;

2) oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej 
szkoły.

§ 5. 
Tracą moc uchwała nr  VI/91/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Miasta Kielce, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 
punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,  uchwała 
nr XXI/398/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacji  na lata szkolne 2016/2017 - 201/2019 do oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 
za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz uchwała 
nr XVII/317/2015 Rady Miasta Kielce  z dnia 10 grudnia 2015r. 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.
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§ 6. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.        

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce

Dariusz Kozak
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Uzasadnienie

Ustawa prawo oświatowe oraz ustwa przepisy wprowadzające ustewę - Prawo
oświatowe nakzała określenie kryteriów dodatkowych w drugim etapie naboru do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, na podstawie nowych
przepisów.

Kryteria te powinny uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice abo rodzic samotnie
wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalne potrzeby społeczne.

Ustalone kryteria są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru do
przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz pierwszysch klas szkół podstawowych na terenie Miasta Kielce.
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