
RADA MIEJSKA 
W BRZOZOWIE 

UCHWAŁA NR LIX/593/2022 

RADY MIEJSKIEJ W BRZOZOWIE 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Brzozów jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Brzozowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli/ 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest 

organem prowadzącym określa się następujące kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów: 

1) kandydat, którego oboje rodziców pracują, prowadzą działalność gospodarczą, 

gospodarstwo rolne, uczą się w trybie dziennym, albo jeden z rodziców samotnie 

wychowuje dziecko oraz pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo 
rolne lub studiuje w trybie stacjonarnym - 15 pkt, 

2) kandydat, którego rodzice lub jeden z rodziców samotnie wychowujących dziecko 
zamieszkują w Gminie Brzozów oraz odprowadzają podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) w Gminie Brzozów - 15 pkt, 

3} uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola/oddziału 

przedszkolnego lub szkoły podstawowej w obwodzie, w którym ma siedzibę 

przedszkole - 10 pkt, 

4) zamieszkanie rodziców kandydata co najmniej 1 rok przed terminem rekrutacji 

w obwodzie szkoły podstawowej, w którym ma siedzibę przedszkole/oddział 

przedszkolny prowadzący rekrutację - 5 pkt. 

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 100% kwoty, o której mowa 

w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 5 pkt. 

6) wskazanie przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jako placówki 

pierwszego wyboru - 5 pkt. 



2. O przyjęciu kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych 
punktów. 

3. W przypadku równej liczby punktów o przy1ęc1u decyduje kolejność złożonych podań 
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 
są odpowiednio: 

1) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu, lub wydruk z CEiDG albo informacja z KRS 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, lub zaświadczenie z KRUS o podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub zaświadczenie o pobieraniu nauki wydane 
przez uczelnie. Zaświadczenia, wydruki, informacje winne być wydane z datą 

nie późniejszą niż 14 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. W przypadku rodzica samotnie 
wychowującego dziecko - dodatkowo oświadczenie, że samotnie wychowuje dziecko, 

2) aktualny adres zamieszkiwania rodziców w gminie Brzozów oraz kopia pierwszej strony 

zeznania podatkowego PIT za rok poprzedzający rekrutację rodziców, opatrzone 

pieczęcią urzędu skarbowego w Brzozowie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 

potwierdzające fakt złożenia deklaracji PIT, lub urzędowe poświadczenie odbioru 

(UPO) wygenerowane z systemu teleinformatycznego administracji podatkowej. 

W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko - dodatkowo oświadczenie, 

że samotnie wychowuje dziecko, 

3) pisemne oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola 
lub szkoły w obwodzie, w którym ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny, 

4) oświadczenie rodzica o zamieszkaniu co najmniej 1 rok w obwodzie szkoły 

podstawowej, w którym ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny, do którego 
ubiega się kandydat, 

S) pisemne oświadczenie rodziców kandydata o dochodzie na osobę w rodzinie, w roku 
poprzedzającym rekrutację, 

6) wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa. 

§ 4. Tracą moc: uchwała nr XXXV/349/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 
30 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli 
i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów 



jest organem prowadzącym oraz uchwała nr XXll/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie 
z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 
Brzozów jest organem prowadzącym. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

PRZ~JCZĄCA RJ JEJ 

a 



Uzasadnienie do uchwały nr LIX/593/2022 

Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Projekt uchwały określa kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem 

prowadzącym. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział 

przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone 

przez organ prowadzący . Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje 

każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną 

wartość oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Ustalone kryteria spełniają wymagania ww. ustawy w zakresie zapewnienia możliwie 

jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której 

rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 

z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych . 


