
UCHWAŁA NR XLIV/539/2022 
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 2 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest 
organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII/219/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie  określenia kryteriów 
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina 
Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 9753)), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) pisemne oświadczenie rodziców/a o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzeństwa kandydata 
w przedszkolu publicznym, wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.;”; 

2) w § 3 pkt 13 uchyla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Starogard Gdański 

 
 

Anna Benert 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 762. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020r. poz. 1994, 

z 2021r. poz. 979. 



 

Uzasadnienie  

Uchwałą nr XVIII/219/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Starogard 
Gdański jest organem prowadzącym Rada Miasta Starogard Gdański zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jako organ prowadzący określiła kryteria, brane pod uwagę na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz przyznała każdemu kryterium określoną liczbę 
punktów. W przedmiotowej uchwale, określono także dokumenty niezbędne do potwierdzania spełniania tych 
kryteriów. W wyniku analizy przyjętych kryteriów oraz konsultacji z dyrektorami przedszkoli ustalono, że 
proponowany zapis § 3 pkt 11, określający wymagany dokument, będacy załacznikiem do wniosku 
rekrutacyjnego, a odnoszący się do kryterium związanego z ubieganiem się do przedszkola dziecka, którego 
rodzeństwo już do niego uczęszcza będzie wystarczającym, wobec czego w celu ograniczenia zbędnej 
dokumentacji nie jest koniecznym dołączania także "kopii złożonej przez rodziców kandydata deklaracji 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w przedszkolu publicznym, 
wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie". 
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