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UCHWAŁA NR 461/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU
z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 133 ust. 2, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych –
w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność:
1) kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we
wniosku o przyjęcie – 16 pkt;
2) rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole
wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
3) szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców kandydata/prawnego opiekuna – 4 pkt;
4) rozliczanie się przez rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna mieszkających/ego
w Radomiu z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia
– 2 pkt.
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) w zakresie § 1 pkt 3 – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu pracy w pobliżu szkoły
„pierwszego wyboru”;
2) w zakresie § 1 pkt 4 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna
o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta
Radomia;
2. Uprawnienie do skorzystania z kryteriów określonych w § 1 pkt 1 i 2 potwierdza na wniosku dyrektor
szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu
Dariusz Wójcik

