
                                                                                                                         

Zarządzenie nr V/18/2022 

BURMISTRZA MIASTA JASŁA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 
2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Jasło, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za 
poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.), art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) oraz § 2 Uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodami tych szkół (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. poz. 1039) 

 
 

§ 1. 

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do 

uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych 

szkół: 

L.p. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

1. Kandydat do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej 
zamieszkuje na terenie Miasta 
Jasła. 

7 pkt Oświadczenie rodziców 
o zamieszkiwaniu kandydata na terenie 
Miasta Jasła. 

2. Kandydat jest samotnie 
wychowywany przez rodzica lub 
jest objęty pieczą zastępczą. 

7 pkt Prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację albo 
akt zgonu jednego z rodziców wraz 
z oświadczeniem rodzica o samotnym 
wychowywaniu dziecka 
i niewychowywaniu żadnego dziecka 
wspólnie z rodzicem. 
Dokument potwierdzający objęcie 
kandydata pieczą zastępczą stosownie 
do przepisów o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. 
 
 
 

3. Rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej 
uczęszcza: 

6 pkt Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do szkoły 
podstawowej lub oddziału 



1) do szkoły podstawowej, 
o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat, 
2) do oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej, 
o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat. 
 

przedszkolnego w szkole podstawowej 
o przyjęcie do której ubiega się 
kandydat. 

4. Rodzeństwo kandydata do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej 
funkcjonującej w zespole szkół 
uczęszcza: 
1) do szkoły podstawowej 
w zespole szkół, o przyjęcie do 
której ubiega się kandydat, 
2) do przedszkola w tym 
zespole szkół. 

6 pkt Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu 
rodzeństwa kandydata do szkoły 
podstawowej w zespole szkół, oddziału 
przedszkolnego w tej szkole 
podstawowej (przedszkola w zespole 
szkół)  o przyjęcie do których ubiega się 
kandydat. 

5. Miejsce pracy przynajmniej 
jednego z rodziców kandydata 
znajduje się na terenie Miasta 
Jasła. 

5 pkt Zaświadczenie pracodawcy 
o zatrudnieniu lub wyciąg z właściwego 
rejestru potwierdzający prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

 

§ 2. 

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez umieszczenie w BIP Urzędu Miasta 

w Jaśle oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w budynkach publicznych szkół 

podstawowych oraz publicznych zespołów szkół prowadzonych przez Miasto Jasło, w których 

funkcjonują szkoły podstawowe. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Z up. Burmistrza 

/-/ 
Elwira-Musiałowicz-Czech 

Zastępca Burmistrza 


