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UCHWAŁA NR XXXIX/505/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest
organem prowadzącym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834) oraz art. 131 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 i 762), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Suwałki w postępowaniu
rekrutacyjnym na drugim etapie:
1) dziecko obojga rodziców posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca - 60 pkt;
2) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się/studiujących w systemie dziennym - 50 pkt;
3) rodzeństwo uczęszczające do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który jest
prowadzone postępowanie rekrutacyjne – 40 pkt;
4) dziecko uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów
prowadzonych przez Prezydenta Miasta Suwałk – 30 pkt;
5) dziecko, które w roku szkolnym, na który jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne, jest objęte
obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego – 20 pkt;
6) dziecko, które posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną - 10 pkt.
§ 2. 1. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 1 rodzice potwierdzają oświadczeniem o posiadaniu
Suwalskiej Karty Mieszkańca.
2. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 2 rodzice potwierdzają oświadczeniem o zatrudnieniu
lub nauce/studiowaniu w systemie dziennym.
3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 3 rodzice potwierdzają oświadczeniem o uczęszczaniu
w roku szkolnym, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne, rodzeństwa kandydata
do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
4. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 4 rodzice potwierdzają oświadczeniem o uczęszczaniu
dziecka w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem w wieku
do lat 3, wpisanej do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych/Wykazu dziennych opiekunów prowadzonych
przez Prezydenta Miasta Suwałk.
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5. Spełnianie kryterium przez rodziców, o którym mowa w § 1 pkt 5 rodzice potwierdzają oświadczeniem
o dacie urodzenia dziecka.
6. Spełnianie kryterium, o którym mowa w § 1 pkt 6 rodzice potwierdzają oświadczeniem o posiadaniu
przez dziecko opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których
Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym
Potrzeba podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z art. 131 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
Uchwała określa kryteria, odpowiadającej kryterium liczbę punktów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia ww. kryteriów przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem
prowadzącym.
W ww. projekcie uchwały dokonano zmiany kryterium pierwszego tj. kryterium „dziecko rodzica
posiadającego Suwalska Kartę Mieszkańca - po 30 pkt za każdego rodzica” zastąpiono kryterium „dziecko
obojga rodziców posiadających Suwalską Kartę Mieszkańca - 60 pkt”.
Z uwagi na fakt, że w poprzednich postępowaniach rekrutacyjnych, jednym z kryteriów było posiadanie
przez nawet jednego rodzica Suwalskiej Karty Mieszkańca nie było możliwości zweryfikowania faktycznego
miejsca zamieszkania rodziców, ponieważ dziecko jednego rodzica zamieszkałego na terenie Suwałk może
zostać przyjęte do przedszkola, zaś drugi rodzic może nie mieć takiej karty i mieszkać poza Suwałkami.
W rezultacie mogą oboje zamieszkiwać poza Suwałkami, mieć Suwalską Kartę Mieszkańca i stały meldunek
w Suwałkach. Nieustająca weryfikacja czy to przez wydział czy też przez dyrektorów przedszkoli i szkół
podstawowych nie zmieni faktu, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli biorą udział kandydaci
spoza Suwałk. Dlatego też konieczna jest zmiana ww. kryterium. Będzie to wiarygodniejszy argument do tego,
że rodzice kandydata i sam kandydat są mieszkańcami miasta Suwałk.
Dodatkowo uszczegółowiono kryterium trzecie i piąte o zapis „w roku szkolnym, na który jest prowadzone
postępowanie rekrutacyjne”.
Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają
na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki i wychowania przedszkolnego oraz mają za zadanie,
zgodnie z ustawą, zaspokoić lokalne potrzeby społeczne.
Ww. uchwała nie powoduje skutków finansowych.

