
UCHWAŁA NR 462/2017
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego
do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

Na podstawie art. 145 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 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) Rada Miejska
w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następującą liczbę punktów za kryteria określone w art. 131 ust. 2 oraz art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy 
Prawo oświatowe obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 
prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, zwanych dalej „bursami”:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,
b) niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata – 10 pkt,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 10 pkt,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 10 pkt.
§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria organu prowadzącego oraz liczbę punktów za kryteria obowiązujące na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do burs:
1) kandydat jest uczniem lub kandyduje do oddziału sportowego lub szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa 
sportowego – 3 pkt,
2) odległość miejsca zamieszkania kandydata do szkoły przekracza 50 km – 2 pkt,
3) kandydat jest uczniem lub kandyduje do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – 2 pkt,
4) rodzeństwo kandydata jest obecnie wychowankiem bursy lub kandydatem do bursy – 2 pkt,
5) kandydat uczestniczy w dodatkowych zajęciach możliwych do realizacji tylko w Radomiu – 1 pkt.

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w § 2 ust. 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodzica/kandydata o pobieraniu nauki w szkole mistrzostwa sportowego bądź kandydowaniu do 
wskazanej szkoły;
2) oświadczenie rodzica/kandydata o odległości od miejsca zamieszkania do szkoły wyższej niż 50 km;
3) oświadczenie rodzica/kandydata o pobieraniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej bądź 
kandydowaniu do takiej szkoły;
4) oświadczenie rodzica/kandydata o rodzeństwie korzystającym ze wskazanej placówki bądź kandydowaniu 
rodzeństwa do tejże placówki;
5) oświadczenie rodzica/kandydata o uczestniczeniu w dodatkowych zięciach pozalekcyjnych organizowanych 
tylko w Radomiu.
§ 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, 
ul. Kilińskiego 30 w Radomiu.
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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
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