
Uchwała Nr XXIX.309.2017 
Rady Miejskiej w Pruszkowie 

z dnia 02.03.2017 r. 
 
 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzania.  
 
 

Na podstawie art. 131 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017r. poz. 59,) w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60), uchwala się, co 
następuje.  
 
 
§ 1.Ustala się kryteria naboru do przedszkoli miejskich i  oddziałów przedszkolnych w 
szkołach  podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków obowiązujące w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia uprawnień, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                w Pruszkowie 

 

                                                                                            Krzysztof Biskupski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały Nr XXIX.309.2017r 

                                                                  Rady Miejskiej w Pruszkowie 
                                                                                    z dnia  02.03.2017r. 

 
 
 

Lp. Kryterium  Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania 
uprawnień do skorzystania z kryteriów 

1. Występowanie zdarzeń 

losowych w rodzinie np. 

ciężka długotrwała choroba 

rodziców lub rodzeństwa 

kandydata. 

 
 
8 

Dokumenty poświadczające występowanie 
zdarzeń losowych w rodzinie (np. wydane 
przez specjalistyczny zakład opieki 
zdrowotnej zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę 
rodziców lub rodzeństwa kandydata). 

2.  Dziecko, na którego rodzice 

otrzymują zasiłek rodzinny. 

 
 
4 

Kserokopię decyzji o otrzymywaniu zasiłku 
rodzinnego. 

3. Dziecko obojga rodziców 

pracujących/studiujących w 

systemie stacjonarnym. 

 
2 

Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie 
rodziców lub dokumenty potwierdzające 
prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej/ zaświadczenie z uczelni  

4. Dziecko, którego rodzice 

odprowadzają podatek 

dochodowy w gminie 

Miasto Pruszków. 

 
1 

Elektroniczne potwierdzenie złożenia 
rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w 
Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej 
– pierwsza strona druku PIT potwierdzona 
przez Urząd Skarbowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.  
 
 
 Podjęcie nowej uchwały jest spowodowane zmianą podstawy prawnej . 
Obecnie przepisy dotyczące rekrutacji są przeniesione do Rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). 
Zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy do przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej 
szkole podstawowej 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: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, Rada Miasta upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, 
branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji,  przyznania im określonej liczby punktów 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia. 
 W stosunku do poprzedniej uchwały kryteria nie uległy zmianie.  


