
UCHWAŁA NR XXV/746/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod 
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 131 ust. 4, 6  w zw. z art. 29 ust  2 pkt 1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz. 4), Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVIII/724/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2017 r. zmienionej 
uchwałą nr IX/261/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2019 r., wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. W § 1 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola: 

a) za I preferencję – 6 pkt; 

b) za II preferencję – 3 pkt; 

c) za III preferencję – 1 pkt;”; 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 
rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu, szkole podstawowej lub innej 
formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego– 6 pkt;”. 

2. W § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji 
przez jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu, publicznej szkole 
podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku 
o przyjęcie.”. 

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

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

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/746/21 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o rozpoczęciu lub kontynuacji przez 
jego rodzeństwo edukacji w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 
innej formie wychowania przedszkolnego wskazanej we wniosku o przyjęcie 

Imię i nazwisko rodzica* ……………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………..…………….. 

Adres zamieszkania rodzica*……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację 
w publicznym przedszkolu lub w publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego: 

1) pierwszego wyboru 

2) drugiego wyboru 

3) trzeciego wyboru ** 

Szczecin, .......................................   ....................................................... 

(data)    (podpis osoby składającej oświadczenie) 

* rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

.odpowiednie należy podkreślić *٭
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