
UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

z dnia 25 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Świątniki 

Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290; z 2017 r. poz. 2203; 
z 2018 r. poz. 1669)  Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Świątniki Górne.

2. Kryteria, określone w niniejszej uchwale stosuje się na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, 
w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji dane przedszkole publiczne lub oddział przedszkolny w szkole 
podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1) przedszkolach – należy rozumieć publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach 
podstawowych;

2) rodzicach - należy przez to również rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

3) samotnym wychowywaniu dziecka –należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji z orzeczonym prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ustala się następujące kryteria wraz 
z przypisaną im punktacją:

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie uczęszczało nadal do tego samego: przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innego oddziału klasowego w tej szkole, w roku szkolnym, na 
który przeprowadzana jest rekrutacja – 10 punktów;

2) kandydat posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tej samej placówki – 10 punktów;

3) kandydat, objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do:

a) oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która położona jest w miejscu zamieszkania dziecka – 
40 punktów,
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b) oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która znajduje się poza miejscem zamieszkania dziecka 
- 20 punktów,

c) przedszkola - 10 punktów;

4) kandydat, uprawniony do korzystania z wychowania przedszkolnego (w tym dziecko w wieku od 3 do 
5 lat), ubiegający się o przyjęcie do:

a) oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 10 punktów,

b) przedszkola – 40 punktów;

5) w odniesieniu do zatrudnienia rodziców:

a) oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) pozostają 
w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym – 
40 punktów,

b) w przypadku, gdy tylko jeden z rodziców pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę 
w systemie dziennym (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego kandydata) – 20 punktów;

6) w odniesieniu do miejsca odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowywania kandydata) rozliczają się 
z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie, 
w związku z miejscem zamieszkania w Gminie Świątniki Górne – 40 punktów,

b) w przypadku gdy jeden z rodziców (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego kandydata) rozlicza 
się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Krakowie, 
w związku z miejscem zamieszkania w Gminie Świątniki Górne liczba punktów wynosi – 20 punktów.

§ 3. Spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2:

1) pkt 1, 2 i 3 potwierdza się oświadczeniami, wg wzorów określonych w załączniku do niniejszej uchwały;

2) pkt 5 potwierdza się odpowiednio:

a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej,

b) wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub  Krajowego Rejestru 
Sądowego,

c) zaświadczeniem szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

3) pkt 6 potwierdza się poświadczoną przez rodzica kandydata kopią pierwszej strony zeznania podatkowego 
za rok poprzedzający rok, w którym odbywa się rekrutacja lub wydrukiem pierwszej strony ww. zeznania 
podatkowego złożonego drogą elektroniczną wraz z urzędowym poświadczeniem jego odbioru.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 30 marca 
2017r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Świątniki Górne, przyznawania tym kryteriom punktów oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Rafał Stadnik
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Załącznik do uchwały nr IV/27/2019 

Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych  

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

 

 

Oświadczenie rodzica 

 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka - ….…………………………………………..., 

(imię i nazwisko kandydata) 

 

urodzonego w dniu ……………………………………………………………………………: 

(data urodzenia kandydata) 

 

1) * w roku szkolnym …………………………… uczęszcza / nie uczęszcza* i będzie/ nie 

 

będzie* uczęszczało nadal do …………………………………………………………. 
 

………………..……….…………………………………………………………………… 

(nazwa i adres przedszkola / szkoły) 

 
 

Imię i nazwisko rodzeństwa kandydata uczęszczającego do tego Klasa* 

samego przedszkola / szkoły* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) * wspólnie ubiega się o przyjęcie do ……………………………………………………. 

(nazwa placówki wychowania przedszkolnego) 

 

 

 

Oświadczam, że mieszkam wraz z dzieckiem w Gminie Świątniki Górne, pod adresem: 

……………………………………………………………………………………………………

…. 
 

 

Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

……………………………………… 

 

(data i czytelny podpis) 

*niewłaściwe skreślić 
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