
UCHWAŁA NR RG - XXVIII / 348 / 17 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół 
podstawowych, dla których Gmina Sitkówka - Nowiny jest organem prowadzącym oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 i 6, 
art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 59) 
w związku z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz. 60), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczbę punktów przyznaną 
każdemu kryterium, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina 
Sitkówka – Nowiny jest organem prowadzącym, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr RG - XVI/188/16  Rady Gminy Sitkówka - Nowiny z dnia 22 lutego 2016 roku 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Sitkówka – Nowiny w roku szkolnym 2016-2017 (Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego  z dnia 25 lutego 2016 roku poz. 694).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2017 r.

Poz. 1151



Załącznik do Uchwały Nr RG - XXVIII / 348 / 17

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 27 marca 2017 r.

Kryteria naboru, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz liczba punktów przyznana każdemu 
kryterium, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina 
Sitkówka – Nowiny jest organem prowadzącym

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryterium

1.

Zamieszkanie kandydata i jego 
rodziców/opiekunów na terenie Gminy 

Sitkówka – Nowiny (w przypadku 
kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie do klas pierwszych szkół 
podstawowych).

15 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
kandydata.

2.

Praca obojga rodziców/opiekunów na 
podstawie umowy o pracę, na 

podstawie umowy cywilnoprawnej, 
nauka w trybie dziennym, prowadzenie 
gospodarstwa rolnego lub działalności 

gospodarczej. Kryterium stosuje się 
również do rodzica/opiekuna samotnie 

wychowującego dziecko.

15

1.Zaświadczenie:
-o zatrudnieniu;
-o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej;
-potwierdzające naukę w trybie dziennym;
-o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
2.Wydruk ze strony internetowej CEIDG 
lub KRS.

3.
Trudna sytuacja losowa lub zdrowotna 
rodziny (zdarzenie losowe, ciężka lub 

przewlekła choroba).
10 Oświadczenie rodziców/opiekunów 

kandydata.

4.

Miejsce pracy bądź prowadzenia 
działalności gospodarczej co najmniej 

jednego z rodziców/opiekunów 
kandydata na terenie Gminy

Sitkówka - Nowiny

10 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
kandydata.

5.

Uczęszczanie przez rodzeństwo 
kandydata do przedszkola/szkoły 

prowadzonej przez Gminę Sitkówka - 
Nowiny

10 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
kandydata.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Zofia Duchniak
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