
 

 

UCHWAŁA NR LIII/1246/2017 

RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych  

za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz 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.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego, punkty przyznawane za poszczególne z nich oraz dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia tych kryteriów: 

1) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata 

wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły 

lub poprzedzający rok ubiegły – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub 

zaświadczenie z urzędu skarbowego), 

2) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania 

w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły – 15 punktów 

(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego), 

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracują, 

studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów 

(zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG), 

4) jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi 

pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, 

wydruk z CEIDG), 

5) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (oddziału przedszkolnego, innej formy 

wychowania przedszkolnego, zespołu szkół) – 2 punkty, 

6) jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do wybranego przedszkola (oddziału przedszkolnego, 

innej formy wychowania przedszkolnego) – 1 punkt dla każdego z rodzeństwa. 

2. Kryterium określone w ust. 1 pkt 1 wyklucza się z kryterium z ust. 1 pkt 2, natomiast kryterium 

określone w ust. 1 pkt 3 wyklucza się z kryterium z ust. 1 pkt 4. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Rzeszowa 

 

 

Andrzej Dec 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe nakłada na organy prowadzące obowiązek podania do 

końca stycznia do publicznej wiadomości kryteriów dodatkowych dotyczących rekrutacji do przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez daną jednostkę 

samorządu terytorialnego.  

 

Kryteria określone przez organ prowadzący powinny uwzględniać lokalne potrzeby społeczne 

oraz zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, 

w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 

z obowiązkami rodzinnymi.  

 

Organ prowadzący określa ponadto dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów. 

 

Ustalone kryteria są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 
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