
UCHWAŁA NR XVI/152/2015
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r., 
poz. 1515), art. 20e w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala, co następuje:

§ 1. Uczniowie do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na dany rok szkolny, 
zamieszkali na terenie Gminy Skarżysko – Kamienna w obwodach tych szkół, przyjmowani są z urzędu.

§ 2. 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do publicznej szkoły podstawowej, dla 
której organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko – Kamienna, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego wobec dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, dana szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami.

2. Uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkałych poza obwodem 
szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
kryterium

1. W szkole obowiązek szkolny spełnia 
rodzeństwo ucznia 5 weryfikuje szkoła

2. Kandydat zamieszkały na terenie gminy 
Skarżysko-Kamienna 5 wynika z danych umieszczonych 

we wniosku pobranym ze szkoły

3. Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje 
zwiększenia ilości oddziałów 5 weryfikuje szkoła

§ 3. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły gimnazjalnej mogą być przyjęci do publicznego 
gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko-Kamienna, jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyjnego wobec kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły, szkoła nadal dysponuje 
wolnymi miejscami.

2. Uczniów do klas pierwszych szkół gimnazjalnych na dany rok szkolny, zamieszkałych poza obwodem 
szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty potwierdzające 
kryterium

1.

Uczeń, który ze sprawdzianu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej uzyskał co najmniej 60% 
punktów możliwych do zdobycia.

5

oryginał zaświadczenia 
Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej o wyniku 
sprawdzianu przeprowadzonego 
w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej

2.

Laureaci lub finaliści  kuratoryjnego konkursu 
przedmiotowego, tematycznego oraz 
interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim, 
ogólnopolskim.

5

dyplom potwierdzający 
uzyskane osiągnięcia w 
przypadku braku wpisu na 
świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej

3. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 5 oryginał świadectwa 
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podstawowej większa lub równa 4,0 oraz ocena z 
zachowania przynajmniej dobra.

ukończenia szkoły podstawowej

4. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo 
ucznia 5 weryfikuje szkoła

5. Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje
zwiększenia ilości oddziałów 5 weryfikuje szkoła

§ 4. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej lub gimnazjalnej może być złożony do nie więcej niż 
trzech wybranych szkół publicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

Leszek Golik
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UZASADNIENIE

Od dnia 18 stycznia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.u.s.o. W wyniku powołanej
nowelizacji w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. został dodany
Rozdział 2a zatytułowany „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek", który obejmuje
przepisy art. 20a – 20zh. Ich stosowanie ma gwarantować jawne i przejrzyste postępowanie
rekrutacyjne do szkół dla młodzieży, na zasadach równości i powszechności. Z jednej strony
rekrutacja ma gwarantować uczniom poszanowanie ich prawa do edukacji, z drugiej zaś
umożliwiać realizację obowiązku szkolnego i nauki w szkole wybranej przez rodziców.
Nowelizacja ta nałożyła na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów
rekrutacyjnych (społecznych, lokalnych), które znajdą swoje zastosowanie w procesie
rekrutacyjnym, od roku szkolnego 2016/2017, wtedy, gdy pozostaną w placówkach wolne
miejsca po zastosowaniu kryteriów określonych w ustawie. Projekt uchwały reguluje kwestie
związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna, oraz przypadków przyjęć na wolne miejsca
dzieci spoza obwodów tych szkół.

Niniejsza uchwała została uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów
skarżyskich szkół. Wejście w życie uchwały nie spowoduje zwiększenia wydatków. Mając na
uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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