
UCHWAŁA NR XXXII/400/2021 
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 24 lutego 2021 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. 2 pkt 15    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) ) oraz art. 131 ust. 4 i 6     ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 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 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) kopia urzędowego potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego lub  kopia pierwszej strony zeznania 
podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub 
zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty), za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyjęcie kandydata do 
przedszkola, przy czym z przedkładanych dokumentów w szczególności winno wynikać imię i nazwisko 
rodzica/rodziców oraz faktyczne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców, ubiegającego/ych się o przyjęcie 
dziecka do przedszkola;”; 

2) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, wydane w roku ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola publicznego, 
zawierające w szczególności informację potwierdzającą zatrudnienie rodzica/rodziców oraz informację 
wskazującą  aktualne miejsce zamieszkania rodzica/rodziców;”; 

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.  1. Potwierdzenia spełnienia kryterów, o których mowa w § 2 dokonuje komisja rekrutacyjna, 
powołana przez dyrektora przedszkola publicznego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1 może żądać 
przedłożenia do wglądu innych dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów, odnotowując ten fakt 
w protokole, bez pozostawiania kopii przedkładanego dokumentu. 

3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów lub przedłożenia 
dokumentów, zawierających rozbieżne informacje w zakresie potwierdzanych informacji, komisja 
rozpatrująca wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

4. O przyjęciu dziecka do przedszkola publicznego decyduje suma uzyskanych punktów.”. 

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

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego. z 2020 r. poz. 1994. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydqltqmfyc4mzugm4dinzygq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzuhe3teltqmfyc4mzxgq2tmnzsgy


§ 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 

 



 

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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), 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, w których przeprowadza się rekrutację doprecyzowano zapisy wskazane niniejszą 
uchwałą.


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 1 zm. Punkt 3

	Paragraf 1 Punkt 2
	Paragraf 1 Punkt 2 zm. Punkt 7

	Paragraf 1 Punkt 3
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Paragraf 4
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Paragraf 4 Ustęp 3
	Paragraf 1 Punkt 3 zm. Paragraf 4 Ustęp 4



	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Uzasadnienie 


