UCHWAŁA NR XV/220/2019
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 18 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych
kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie
ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli dla których organem
prowadzącym jest Miasto Gniezno i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2017 r. poz.1519), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub został zwolniony z tego
obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 3 pkt.”;
2) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zaświadczenie lekarskie, że kandydat, został poddany obowiązkowym szczepieniom
ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 753 ze zm.) lub też
został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna
Michał Glejzer
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UZASADNIENIE
Obowiązek szczepień zastał uregulowany w art. 5 oraz art. 17 ustawy z dnia z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U z
2019 r. poz. 1239) i stanowi realizację obowiązku nałożonego na władze publiczne w art. 68 ust. 3
i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Nowe kryterium wprowadzane niniejszą uchwałą podyktowane jest troską o
zabezpieczenie zdrowia i życia dzieci wobec rosnącej liczby osób uchylających się od
obowiązku szczepień ochronnych. Jednocześnie pozwala uzyskać dodatkowe punkty w
rekrutacji do publicznych przedszkoli Miasta Gniezna, nie ograniczając przy tym praw dzieci
spełniających kryteria ustawowe.
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148 ze zm.) do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W
przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata
pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma
wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest
jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw.
„kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy określa także dokumenty
niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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