
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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 w związku 
z art. 131 ust 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 

Ustala 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 w karcie 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 
za miniony rok w Gminie Swarzędz - kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna 
samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt.

§ 2. 

Określa się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa 
w § 1 tj.:

1. 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);

2. oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka zawarte we wniosku dotyczące 
deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

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 za miniony rok w Gminie Swarzędz.
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§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XVIII/187/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycznia 
2016 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Wprowadzenie ustawy - Prawo oświatowe spowodowało konieczność zmiany uchwały 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.

Proponowane kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb w zakresie zapewnienia jak najlepszego
poziomu nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi.
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