
UCHWAŁA Nr XXXIII.342.2021 

RADY MIASTA PRUSZKOWA  

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za 

każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4-6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
§ 1.1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków brane pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia kryteriów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 
 
2. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata stanowi załącznik 
Nr 2 do uchwały. 
 
§ 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz  
w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna 
w przedszkolu/ szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
 
§ 3. Jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest większa niż liczba wolnych 
miejsc, decydujące jest kryterium dochodowe, o którym mowa w załączniku Nr 1 Lp. 6. 
 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. 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. 
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa 

 

                                                                                                 Krzysztof Biskupski 

 



 
                                                                      Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.342.2021 

Rady Miasta Pruszkowa 
z dnia 28 stycznia 2021 r. 

 
Lp. Kryterium  Liczba 

punktów 
Dokumenty niezbędne do 
potwierdzania uprawnień do 
skorzystania z kryteriów 

1. Kandydat został poddany 
obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym określonym w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia                     
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
753 ze zm.) lub też został zwolniony 
z tego obowiązku z przyczyn 
zdrowotnych. 

 
 
8 

Zaświadczenie lekarskie o odbyciu 
wszystkich obowiązkowych 
szczepień ochronnych lub 
zaświadczenie lekarskie o 
konieczności odroczenia 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych ze względu na stan 
zdrowia 

2.  Otrzymywanie przez rodziców 
kandydata zasiłku rodzinnego. 
 

        
       4 

Kserokopia decyzji o otrzymywaniu 
zasiłku rodzinnego. 

3. Wykonywanie przez oboje 
rodziców/opiekunów prawnych pracy 
zawodowej, nauka w trybie 
dziennym, prowadzenie 
gospodarstwa rolnego lub 
działalności gospodarczej – 
kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko. 

 
2 

Zaświadczenie pracodawcy o 
zatrudnieniu, zaświadczenie szkoły 
/uczelni potwierdzające naukę w 
trybie dziennym, wydruk ze strony 
internetowej Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności 
Gospodarczej albo informacja z 
Krajowego Rejestru Sądowego, 
zaświadczenie o prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego. 

4. Odprowadzanie przez 
rodziców/opiekunów prawnych 
dziecka podatku dochodowego 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. Rozpoczynanie lub kontynuowanie 
edukacji przedszkolnej przez 
rodzeństwo kandydata w przedszkolu 
lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej wskazanej na pierwszej 
pozycji we wniosku o przyjęcie. 

 
8 

Uprawnienie do skorzystania przez 
rodziców z kryterium potwierdza na 
wniosku dyrektor przedszkola lub 
szkoły podstawowej wskazanej na 
pierwszej pozycji we wniosku o 
przyjęcie. 

 
 
 
6. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka 
od 0 do 1 pkt, przy czym: 

a) w przypadku dochodu w 
wysokości mniejszej lub 
równej 100% kwoty, o której 
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 28 listopada 2003r. o 

  
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. 



świadczeniach rodzinnych  
(t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 111 
ze zm.)  -   1pkt;   

b) w przypadku dochodu w 
wysokości przekraczającej 
100% kwoty, o której mowa 
w lit. a, liczbę punktów 
oblicza się dzieląc tę 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 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze 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 2018 r. poz.1497). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXIII.342.2021 
Rady Miasta Pruszkowa  
z dnia 28 stycznia 2021 r. 
 

 
…..........................................  
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 na osobę w rodzinie kandydata wynosi..................................... *  
* (dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
….................................................................  
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


