UCHWAŁA NR XVIII/237/2020
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) Rada
Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Swarzędz:
1) Liczba zadeklarowanych godzin we wniosku zgłoszenia dziecka (dotyczy tylko przedszkoli) za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 5 godzin - 1 pkt (max 6 pkt);
2) Dziecko
obojga
rodziców/opiekunów
pracujących/prowadzących
działalność
gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym - kryterium stosuje się odpowiednio
do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt;
3) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki w roku szkolnym, którego
dotyczy nabór- 10 pkt;
4) Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych
w Gminie Swarzędz w ciągu ostatnich 5 lat - kryterium stosuje się odpowiednio do
rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko - 1 pkt za każdy rok (max 5 pkt),
5) Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało zwolnione
z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 5 pkt,
6) Dziecko pochodzące z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny - 5 pkt.
§ 2.
Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa
w § 1:
1) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego
czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
2) zaświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów dziecka
(wydane przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub
prowadzeniu działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę
dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
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3) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do tej samej
placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór;
4) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o rozliczeniu podatku dochodowego od osób
fizycznych w Gminie Swarzędz;
5) zaświadczenie lekarskie, że dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)
lub zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych;
6) oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny objętej
wsparciem asystenta rodziny.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.
§ 4.
Traci moc uchwała Nr XLVI/452/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia
2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które będą brane pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 934).
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Id: 466EF809-BCA9-421F-8A35-8107D2678945. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Zgodnie z art.131 ust. 1 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz.1148 ze zm.) do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze
danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą (art. 131 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania
przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest do
określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”
(art. 132 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy). Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa
także dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
Wprowadzenie nowego kryterium dotyczącego szczepień ochronnych podyktowane
zostało troską o zdrowie i życie dzieci.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Id: 466EF809-BCA9-421F-8A35-8107D2678945. Podpisany

Strona 1

