UCHWAŁA NR 260/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów
każdemu kryterium
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4-6, art. 20e ust. 3 i 4, 20o ust. 4, 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 20zf
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów
oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium,
w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 3. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium,
w załączniku nr 3 do uchwały.
§ 4. Określa się kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 4 do
uchwały.
§ 5. Określa się kryteria rekrutacyjne na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów oraz liczbę punktów przyznanych każdemu kryterium, w załączniku nr 5 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radomiu
Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium

Lp.

Kryterium

Kryteria brane pod uwagę na drugim
etapie

1.

2.

3.

4.
5.

Dziecko, którego rodzice/prawni
opiekunowie pracują zawodowo,
prowadzą własną działalność
gospodarczą, uczą się lub studiują
w systemie dziennym. Kryterium
stosuje się również do
rodzica/prawnego opiekuna
samotnie wychowującego dziecko.
Zadeklarowanie przez
rodziców/prawnych opiekunów
kandydata korzystania przez niego
z pełnej oferty przedszkola, tzn.
w czasie wykraczającym poza 5
godzin przeznaczonych na
realizację podstawy programowej
Dziecko, którego rodzeństwo
uczęszcza do przedszkola
„pierwszego wyboru”
Dziecko, którego rodzeństwo
kandyduje do tego samego
przedszkola
Dziecko zamieszkałe najbliżej
wybranego przedszkola, położonego
najdogodniej dla rodziców/prawnych
opiekunów (z wybranych placówek
można wskazać tylko jedną)
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Liczba punktów
24 punktymaksymalna liczba
punktów
możliwych do
uzyskania na
drugim etapie
postępowania
rekrutacyjnego
12 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o zatrudnieniu bądź
nauce, prowadzeniu działalności
gospodarczej

6 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o planowanym pobycie
dziecka w przedszkolu

3 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o uczęszczaniu
rodzeństwa do placówki
„pierwszego wyboru”
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o kandydowaniu
rodzeństwa do placówki
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów o miejscu zamieszkania
w pobliżu placówki

2 pkt
1 pkt
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasta Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium

Lp.
1.

2.
3

4.

5.

Kryterium

Liczba
punktów

Kandydat uczęszcza do
10 pkt
przedszkola znajdującego się
w obwodzie wybranej szkoły
podstawowej
Rodzeństwo kandydata
6 pkt
realizuje obowiązek szkolny
w tej szkole
Miejsce pracy
2 pkt
rodzica/prawnego opiekuna
znajduje się w obwodzie
wybranej szkoły
Miejsce zamieszkania osoby
2 pkt
sprawującej opiekę nad
dzieckiem po szkole, innej niż
rodzice/prawni opiekunowie,
znajduje się w obwodzie
wybranej placówki
Kryteria, o którym mowa w art. po 1 punkcie za
20c ust. 2 ustawy z dnia
każde kryterium
7 września 1991 r. o systemie
oświaty
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Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu do przedszkola
w obwodzie wybranej szkoły podstawowej
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o realizowaniu obowiązku szkolnego przez
rodzeństwo w wybranej szkole podstawowej
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o usytuowaniu miejsca pracy w obwodzie
wybranej szkoły
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o wskazaniu osoby sprawującej opiekę nad
dzieckiem, z określeniem miejsca jej
zamieszkania
Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie
z jego rodzicem ,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej .
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta
Radomia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium

Lp.

Kryterium

Kryteria podstawowe

1.

Wynik sprawdzianu w klasie VI

2.

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej z wyróżnieniem
Szczególne osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:

3.

1) uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym
przez kuratorów oświaty na podstawie
porozumień:
- tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego,
- tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego
2) uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
ogólnopolskim lub międzynarodowym
albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
przeprowadzanymi zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie
art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych,
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych,
nieobjętych ramowym planem
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Liczba punktów
60 punktówmaksymalna
liczba punktów
możliwych do
uzyskania w
ramach kryteriów
podstawowych
40 pkt maksymalna liczba
punktów możliwa
do uzyskania
5 pkt
13 pkt maksymalna liczba
punktów możliwych
do uzyskania

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

Zaświadczenie o wynikach
sprawdzianu w klasie VI
Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej (osiągnięcia ucznia
wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej)

10 pkt
7 pkt
5 pkt

10 pkt

4 pkt

Strona 1

nauczania szkoły artystycznej,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych, nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
3) uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez
kuratora oświaty:
- tytułu finalisty konkursu
przedmiotowego,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu przedmiotowego,
- tytułu laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
- dwóch lub więcej tytułów laureata
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego
4) uzyskanie w zawodach wiedzy
będących konkursem albo turniejem
o zasięgu ponadwojewódzkim lub
wojewódzkim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów
finalisty konkursu z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania
szkoły artystycznej,
- dwóch lub więcej tytułów laureata
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty
turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej,
- tytułu finalisty konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu
lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem
nauczania szkoły artystycznej,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub
przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły
artystycznej
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3 pkt

7 pkt
10 pkt
5 pkt
7 pkt
3 pkt
5 pkt

10 pkt

7 pkt

5 pkt

7 pkt

3 pkt

2 pkt
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5) uzyskanie wysokiego miejsca*
w zawodach wiedzy innych niż
wymienione w punkcie 1 - 4
artystycznych lub sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie
szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym
4.
Osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu
Kryteria dodatkowe
W przypadku równorzędnych wyników
uzyskanych w ramach kryteriów
podstawowych są brane pod uwagę łącznie
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2

4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
2 pkt

po 1 punkcie za
każde kryterium

Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej
Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty:
a) oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane
ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ,
c) prawomocny wyrok sądu
rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie
z jego rodzicem ,
d) dokument poświadczający
objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy
zastępczej

* Zgodnie z art. 20m ustawy o systemie oświaty kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje
do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz określa miejsca uznane za wysokie
w tych zawodach.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kryteria rekrutacyjne na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek oświatowowychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium

Lp.

Kryterium

Kryteria na drugim etapie

Liczba punktów
5 punktówmaksymalna liczba
punktów
możliwych do
uzyskania
2 pkt

1.

Udokumentowane osiągnięcia
w dziedzinie zajęć, w których
kandydat chce uczestniczyć

2.

Rodzina kandydata jest
uczestnikiem Programu „Karta
Rodzina Plus”

1 pkt

3.

Rodzeństwo kandydata jest
uczestnikiem zajęć w placówce
Kandydat uczy się w szkole na
terenie Miasta Radomia

1 pkt

4.
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1 pkt

Dokumenty niezbędne do
potwierdzania kryteriów

Zaświadczenia, dyplomy i inne
dokumenty potwierdzające
osiągnięcia w dziedzinie zajęć,
w których chce uczestniczyć
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów bądź kandydata
o uczestnictwie w Programie „Karta
Rodzina Plus”
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów bądź kandydata
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów bądź kandydata
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 260/2015
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Kryteria rekrutacyjne na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, dokumenty niezbędne do
potwierdzenia tych kryteriów oraz liczba punktów przyznanych każdemu kryterium
Lp
Kryterium
.
Kryteria na pierwszym etapie
1.
Kryteria, o których mowa w art.
20p ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie
oświaty

2.

Kandydat jest uczniem lub
kandyduje do oddziału
sportowego lub szkoły sportowej
lub szkoły mistrzostwa
sportowego

3.

Odległość miejsca zamieszkania
kandydata od szkoły przekracza
50 km

4.

5.

Kandydat jest uczniem lub
kandyduje do klasy pierwszej
szkoły ponadgimnazjalnej
Rodzeństwo kandydata jest
obecnie wychowankiem placówki

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów

po 10 punkcie za Zgodnie z art. 20t ust. 2 pkt 1 ustawy
każde kryterium z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty:
a) oświadczenie o wielodzietności
rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem ,
d) dokument poświadczający objęcie
dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej
8 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów lub kandydata o pobieraniu
nauki w oddziale sportowym lub szkole
sportowej lub szkole mistrzostwa
sportowego bądź kandydowaniu do jednej
z wybranych form kształcenia szkoły
5 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów lub kandydata o miejscu
zamieszkania
3 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów lub kandydata o pobieraniu
nauki w szkole ponadgimnazjalnej bądź
kandydowaniu do wskazanej szkoły
2 pkt
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów lub kandydata o rodzeństwie
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lub kandydatem
6.

Kandydat uczestniczy
w dodatkowych zajęciach
możliwych do realizacji tylko
w Radomiu
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1 pkt

korzystającym ze wskazanej placówki bądź
kandydowaniu rodzeństwa do tejże
placówki
Oświadczenie rodziców/prawnych
opiekunów lub kandydata o uczestniczeniu
w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych tylko w Radomiu

Strona 2

