
UCHWAŁA NR XVI/149/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Wałbrzych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz 506 z późn. zm.) art. 29 ust. 2 pkt. 1 oraz art.131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, 
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 1 punkt,

2) do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo kandydata - 1 punkt,

3) rodzina objęta jest pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 punkt,

4) kandydat posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Programem Szczepień 
Ochronnych  lub przeciwskazania do szczepień zgodnie z Programem - 1 punkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa  w § 1:

1) oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 1 pkt.1 
stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały,

2) oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych potwierdzające spełnianie kryterium określonego w § 
1 pkt.3, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) zaświadczenie od lekarza pediatry o odbytych obowiązowych szczepieniach ochronnych lub   
zaświadczenie o przeciwskazaniach do szczepień potwierdzające spełnianie kryterium  określonego w § 
1 pkt.4

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2019 r.            w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wałbrzych (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r.  poz.1620).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
UrzędowymWojewództwa Dolnośląskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/149/19

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 września 2019 r.

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej szkoły

Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................

zamieszkała/y ............................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ................................................................................

wydanym przez .........................................................................................................................

Oświadczam, że jestem zatrudniony/a w ...................................................................................

...................................................................................................................................................

Wałbrzych, dnia ................................... .................................................

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/149/19

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 26 września 2019 r.

Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych, że kandydat objęty był w tej szkole wychowaniem
przedszkolnym

Ja niżej podpisana/y ..................................................................................................................

zamieszkała/y ............................................................................................................................

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ................................................................................

wydanym przez .........................................................................................................................

Oświadczam, że korzystam ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wałbrzych, dnia ................................... .................................................

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Wałbrzycha

Krystyna Olanin
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Uzasadnienie

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub
w przypadku, gdy przedszkole dysponuje po pierwszym etapie wolnymi miejscami, brane są pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący. Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 5 organem właściwym do ustalania
kryteriów rekrutacyjnych jest rada gminy, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Proponowane
kryterium dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych jest uzasadnione rosnącą liczbą, uchyleń od
realizacji obowiązku szczepień, co stwarza realne zagrożenie dla wszystkich dzieci uczęszczających do
danej placówki. W tym również dla tych dzieci, które nie mogą realizować obowiązku szczepień zgodnie
z kalendarzem, ze względu na udokumentowane przeciwwskazania medyczne, którymi najczęściej są wady
serca, układu odpornościowego, czy zmiany neurologiczne.

Proponowane kryterium dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych nie wprowadza nowego
obostrzenia przy przyjęciu, a jedynie ma na celu dodanie kolejnego punktowanego kryterium obok już
istniejących w latach ubiegłych. Uchwała przewiduje, że potwierdzeniem posiadania przez dziecko
wymaganych prawem szczepień ochronnych będzie dokument w postaci zaświadczenia wydawanego przez
lekarza pediatrę, do którego dziecko jest zapisane, czyli de facto lekarza, który najczęściej jest obecny przy
szczepieniu dziecka.

Ponieważ obecne przepisy nie przewidują możliwości wydawania przez lekarzy takiego zaświadczenia,
należy podkreślić, że w świetle obowiązujących przepisów publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej mają obowiązek wydawania kopii dokumentacji medycznej na życzenie pacjenta, w tym np.
kopii karty szczepień. Szczepienia są również odnotowywane w książeczce zdrowia dziecka. Stąd należy
założyć, że wydanie, najczęściej jednorazowe, zaświadczenia potwierdzającego szczepienia zgodnie
z Programem Szczepień Ochronnych nie doprowadzi do nadmiernego obciążenia pracy lekarzy.

  

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha
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