
Uchwata Nr Llllj1246j2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 28 grudnia 2017 r. 


w sprawie okreslenia kryteriow branych pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, 

oddziatow przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, punktow przyznawanych za 

poszczegolne z nich oraz dokumentow niezb~dnych do potwierdzenia tych kryteriow 

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 samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2017 r., poz . 1875 z pOin. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r., poz. 59 z pOin. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. Okresla si~ nast~pujqce kryteria naboru do przedszkoli, oddziatow przedszkolnych i innych form 

wychowania przedszkolnego, punkty przyznawane za poszczegolne z nich oraz dokumenty 

niezb~dne do potwierdzenia tych kryteriow: 

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

kandydata wskazali Rzeszow jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku 

dochodowego za rok ubiegty lub poprzedzajqcy rok ubiegty - 20 punktow (kserokopia pierwszej 

strony zeznania podatkowego lub zaswiadczenie z urz~du skarbowego), 

2) jeden z rodzicow (prawnych opiekunow) kandydata wskazat Rzeszow jako miejsce zamieszkania 

w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegty lub poprzedzajqcy rok ubiegty 

15 punkt6w (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaswiadczenie z urz~du 

skarbowego), 

3) oboje rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujqcy dziecko 

pracujq, studiujq lub UCZq si~ w trybie dziennym lub prowadzq pozarolniczq dziatalnosc 

gospodarczq -10 punktow (zaswiadczenie z zaktadu pracy, szkoty lub uczelni, wydruk z CEIOG), 

4) jeden z rodzicow (prawnych opiekunow) pracuje, studiuje lub uczy si~ w trybie dziennym lub 

prowadzi pozarolniczq dziatalnosc gospodarczq - 5 punktow (zaswiadczenie z zaktadu pracy, 

szkoty lub uczelni, wydruk z CEIOG), 

5) 	 rodzenstwo kandydata ucz~szcza do danego przedszkola (oddziatu przedszkolnego, innej formy 

wychowania przedszkolnego, zespotu szk6t) - 2 punkty, 

6) jednoczesne ubieganie si~ rodzenstwa 0 przyj~cie do wybranego przedszkola (oddziatu 

przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego) -1 punkt dla kazdego z rodzenstwa. 

2. 	 Kryterium okreslone w ust. 1 pkt 1 wyklucza si~ z kryterium z ust. 1 pkt 2, natomiast kryterium 

okreslone w ust. 1 pkt 3 wyklucza si~ z kryterium z ust. 1 pkt 4. 

§2 

Wykonanie uchwaty powierza si~ Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§3 

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Ozienniku Urz~dowym Wojewodztwa 

Podkarpackiego. 

Przewodniczqcy 

Rady~Rz)::wa 

Andrz1 0ec 



Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe naktada na organy prowadzqce obowiqzek podania 
do konca stycznia do publicznej wiadomosci kryteriow dodatkowych dotyczqcych rekrutacji do 
przedszkoli, oddziatow przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez danq jednostk~ samorzqdu terytorialnego. 

Kryteria okreslone przez organ prowadzqcy powinny uwzgl~dniac lokalne potrzeby spoteczne 
oraz zapewnienie jak najpetniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwtaszcza potrzeb rodziny, 
w ktorej rodzice albo rodzic samotnie wychowujqcy kandydata mUSZq pogodzic obowiqzki zawodowe 
z obowiqzkami rodzinnymi. 

Organ prowadzqcy okresla ponadto dokumenty niezb~dne do potwierdzenia ww. kryteriow. 

Ustalone kryteria Sq niezb~dne do prawidtowego przeprowadzenia naboru do przedszkoli, oddziatow 
przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Rzeszow. 


