
 
 

UCHWAŁA NR XXV/834/20 
RADY MIASTA GDYNI 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do 
ich potwierdzenia. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U  
z 2020 poz. 713) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
2020 poz. 910, 1378) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria naboru i ich wartość punktową w postępowaniu rekrutacyjnym drugiego 
etapu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Gdynia: 

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za 
miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica 
(opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 12 pkt. ; 

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; 
kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt.; 

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze 
względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych - 5 pkt.; 

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale  
przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) 
pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja – 3 pkt.; 

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno -
przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; 

kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez 
Gminę Gdynia – 2 pkt.; 

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym 
przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca 
pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) - 1 pkt. 

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio: 
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1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu  
skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub 

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu (poniesionej straty), lub 

c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu 
teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO); 

2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, 

b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 

c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, 

d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz 
z numerem NIP; 

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;  

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także 
działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru 

co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym    przez 
rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego 
o przyjęcie dziecko ubiega się; 

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do 
której o przyjęcie dziecko ubiega się; 

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest  
przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym 
najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/82/2015 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie:  

określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby 
punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

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

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni 

 
 

Joanna Zielińska 
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