
 
UCHWAŁA NR LIII/398/2018 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania 

rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Miasto Świnoujście 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232), art. 131 ust. 4 i 6, art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1523) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Świnoujście: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i nadal będzie 

kontynuować edukację przedszkolną w tym samym 

przedszkolu lub tym samym oddziale przedszkolnym, do 

którego Kandydat ubiega się o przyjęcie lub Kandydat, 

którego rodzeństwo będzie kontynuować naukę 

w szkole podstawowej, w której jest oddział 

przedszkolny, do którego Kandydat ubiega się 

o przyjęcie. 

10 

Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

2. 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują 

zawodowo lub uczą się w trybie dziennym: 
- 

Potwierdzenie pieczęcią 

zakładu pracy lub uczelni na 

druku oświadczenia 

stanowiącego załącznik do 

wniosku. 

Matka/opiekun prawny 4 Matki/opiekun prawny 

Ojciec/opiekun prawny 4 Ojca/opiekun prawny 

3. 

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni 

rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 

w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu: 

- 

Pisemne oświadczenie: 

Matka/opiekun prawny 2 Matki/opiekun prawny 

Ojciec/opiekun prawny 2 Ojca/opiekun prawny 
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4. 

Kandydat i co najmniej jedno z jego rodzeństwa 

zgłoszono jednocześnie to tego samego 

przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do szkoły 

podstawowej i oddziału przedszkolnego przy tej szkole 

podstawowej. 

10 

Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

5. 

Kandydat, którego rodzina podlega pod nadzór 

kuratorski/ma wsparcie asystenta rodziny lub Kandydat, 

którego rodzina korzysta ze wsparcia finansowego 

pomocy społecznej (z wyłączeniem jednorazowych 

świadczeń oraz świadczenia wychowawczego 500+). 

4 

Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

6. 

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub rozpocznie 

naukę w szkole podstawowej, w obwodzie której 

położone jest przedszkole, do którego Kandydat ubiega 

się o przyjęcie. 

4 

Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 40 

§ 2. Określa się kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierw-

szej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, za-

mieszkałych poza obwodem szkoły: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający 

spełnianie kryterium 

1. 

Kandydat, którego rodzeństwo realizuje obowiązek 

szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne 

w oddziale przedszkolnym w tej szkole, do której 

Kandydat ubiega się o przyjęcie. 

10 
Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 

2. 

Kandydat, który spełniał obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym w tej szkole, do której ubiega się 

o przyjęcie.

10 
Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 

3. 

Kandydat, którego miejsce pracy rodziców/opiekunów 

prawnych znajduje się w obwodzie szkoły, do której 

Kandydat ubiega się o przyjęcie: 

- 
Pisemne oświadczenie: 

Matka/opiekun prawny 4 Matki/opiekun prawny 

Ojciec/opiekun prawny 4 Ojca/opiekun prawny 

4. 

Kandydat, którego rodzina wspomagająca 

rodziców/opiekunów prawnych w opiece nad nim, 

mieszka w obwodzie szkoły, do której Kandydat ubiega 

się o przyjęcie. 

2 
Pisemne oświadczenie 

rodziców/opiekunów prawnych 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 30 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/255/2017 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej pu-

blicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 20 marca 2017 r., poz. 1084). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Dariusz Śliwiński 
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