
Uchwała Nr IV.44.2019
Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 24.01.2019r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzania.

Na podstawie art. 131 ust.4-6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2018r. poz. 996 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Ustala się kryteria naboru do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków obowiązujące w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia uprawnień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Lp. Nr 5.

 2. Punkty otrzymane za kryteria wymienione w załączniku Nr 1 Lp. od 1 do 5a sumuje się.

3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

4. Jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych 
miejsc, wprowadza się kryterium dochodowe, o którym mowa w załączniku Nr 5.

5. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na członka rodziny stanowi załącznik Nr 2 do 
uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miejskie w Pruszkowie z dnia 01.02.2018r. 
w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzania.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta 

                                                                                                Pruszkowa

                                                                                            Krzysztof Biskupski



                                                                             Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr IV.44.2019
Rady Miasta w Pruszkowie

z dnia 24.01.2019r.

Lp. Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania uprawnień do 
skorzystania z kryteriów

1. Występowanie zdarzeń losowych w 
rodzinie np. ciężka długotrwała 
choroba rodziców lub rodzeństwa 
kandydata.

8

Dokumenty poświadczające 
występowanie zdarzeń losowych w 
rodzinie (np. wydane przez 
specjalistyczny zakład opieki 
zdrowotnej zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające ciężką, długotrwałą 
chorobę rodziców lub rodzeństwa 
kandydata).

2. Dziecko, na którego rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny.

       
       4

Kserokopię decyzji o otrzymywaniu 
zasiłku rodzinnego.

3. Dziecko obojga rodziców 
pracujących/studiujących w systemie 
stacjonarnym.

2
Zaświadczenia potwierdzające 
zatrudnienie rodziców lub 
dokumenty potwierdzające 
prowadzenie przez nich działalności 
gospodarczej.

4. Dziecko, którego rodzice 
odprowadzają podatek dochodowy w 
gminie Miasto Pruszków (punktacja 
dla każdego rodzica osobno).

3
Elektroniczne potwierdzenie 
złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie, a w 
przypadku wersji papierowej – 
pierwsza strona druku PIT 
potwierdzona przez Urząd 
Skarbowy.

5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w 

wysokości równej 100% kwoty, o 

której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003r. o 

świadczeniach rodzinnych-   

1pkt;  

b) w przypadku dochodu o 

wysokości  mniejszej lub 

przekraczającej 100% kwoty, o 

której mowa w lit. a liczbę 

punktów oblicza się dzieląc tę 

Oświadczenie o wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie, liczbie osób w 
rodzinie oraz wysokości dochodu w 
rodzinie będącej podstawą obliczenia 
wysokości dochodu na osobę w 
rodzinie kandydata.



kwotę przez dochód na osobę w 

rodzinie dziecka

Wzór:

                             100% kwoty, o której mowa w art.5

                              pkt.1 ustawy o świadczeniach

                             rodzinnych *

Liczba punktów=-----------------------------------------------

                            dochód na osobę w rodzinie dziecka

*100 % kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o 
świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm) zaktualizowanej w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r.w sprawie wysokości dochodu rodziny 
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i 
specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla 
opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz.1497) - 674zł.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów oraz w 
sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w 
przedszkolu/ szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.



Załącznik nr 2 
Do uchwały Nr IV.44.2019
Rady Miasta Pruszkowa 
z dnia 24.01.2019r.

….......................................... 
imię i nazwisko rodzica (opiekuna) 
….......................................... 
adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie rodzinnym zamieszkują: 
Nazwisko i imię członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie rodzinnym: 

1) .................................................................................................... 

2) .................................................................................................... 

3) .................................................................................................... 

4) .................................................................................................... 

5) .................................................................................................... 

Przeciętny miesięczny dochód w rodzinie kandydata wynosi..................................... * 
* (dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952). 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…................................................................. 
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna 



UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Proces rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków odbywa się w dwóch etapach. W 
pierwszym z nich brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą 
punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc, można zgodnie z  art. 131 ust. 9 ustawy z 
dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.59 z póżn zm.) wśród „kryteriów 
gminnych” uwzględnić kryterium dochodowe, aby przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich 
było poprzedzone postepowaniem „konkursowym”, którego celem jest wyłonienie spośród 
nadliczbowej grupy kandydatów, tych najbardziej potrzebujących.


