
 

 

UCHWAŁA NR 959.LXXI.2022 

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1))  

Rada Miasta Częstochowy  

uchwala: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia 

w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miasto Częstochowa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły 

podstawowej. 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, brane są pod uwagę następujące kryteria, odpowiadające im liczby punktów oraz dokumenty 

niezbędne do ich potwierdzenia: 

LP. Nazwa kryterium 
Sposób 

dokumentowania 
Liczba 

punktów 

1. 
Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły 

pierwszego wyboru. 
oświadczenie na 

wniosku 12 

2. 
Kandydat zamieszkały w dzielnicy, w której znajduje się szkoła pierwszego 

wyboru. 
oświadczenie na 

wniosku 10 

3. 
Kandydat oraz przynajmniej jeden z jego rodziców (opiekunów prawnych) są 

zameldowani na pobyt stały, na terenie Miasta Częstochowy. 
oświadczenie na 

wniosku 8 

4. 
Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) 

znajduje się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.  
oświadczenie na 

wniosku 2 

§ 3. Traci moc Uchwała nr 924.LXIX.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa. 

                                                      
1) Dz. U. z 2021 r. poz. 762; z 2022 r. poz. 655, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089; z 2018 r. poz. 2245 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 8533



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy 

 

 

Zbigniew Niesmaczny 
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