
 
UCHWAŁA NR XXXVII/548/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, 

które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1, 131 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 59 i 949) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się pięć kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przed-

szkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin oraz liczbę punktów za kryteria: 

1) dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną 

w przedszkolu wskazanym we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli lub 

ubiega się o przyjęcie do tego przedszkola - 40 pkt; 

2) dziecko, które wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) mieszka w Koszalinie - 30 pkt; 

3) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pozostają w stosunku pracy, wykonują pracę na pod-

stawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego 

dziecko - 25 pkt; 

4) wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola prowadzącego postępowanie 

rekrutacyjne i zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania dziecka ubiegającego się o przyjęcie do 

przedszkola - 20 pkt; 

5) wskazanie na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli przedszkola prowadzącego postępowanie 

rekrutacyjne i zlokalizowanego najbliżej aktualnego miejsca nauki rodzeństwa dziecka - 15 pkt. 

§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio: 

1) kopia pierwszej strony zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) złożonego za rok 

poprzedzający postępowanie rekrutacyjne w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Miasta Koszalin 

opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego właściwego dla Gminy Miasta Koszalin lub zaświadczenie 

z tego urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania lub urzędowe poświadczenie odbioru wy-

dane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej 

(UPO). W przypadku osób niepodlegających obowiązkowi składania zeznania podatkowego podstawą 

przyznania punktów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu wraz z dzieckiem na 

terenie Gminy Miasta Koszalin i niepodleganiu obowiązkowi składania zeznania podatkowego; 

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej; 

3) zaświadczenie szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym; 

4) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo infor-

macja z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej; 
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5) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zlokalizowaniu miejsca zamieszkania dziecka najbliżej

przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferowanych przedszkoli;

7) zaświadczenie potwierdzające miejsce nauki rodzeństwa dziecka lub kopia ważnej legitymacji szkolnej.

2. Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w § 1 pkt 1 potwierdza dyrektor przedszkola

wskazanego we wniosku o przyjęcie jako pierwsze na liście preferowanych przedszkoli. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/379/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane 

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryte-

riów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

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

Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Krystyna Kościńska 
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