
 

 

UCHWAŁA NR XLII/1285/2020 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów 

oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 131 ust. 4 – 6 i 8 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/1061/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, 

określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1644 oraz z 2018 r. poz. 766) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

"2) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. 

Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. 

Warszawy – 64 pkt"; 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) dziecko poddane  zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów 

zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 753 z późn.zm.) – 32 pkt”; 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

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

- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 

24 pkt"; 

d) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) – 

1 pkt”; 
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2) w § 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w m.st. 

Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. 

Warszawy – 64 pkt”; 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów 

spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania 

indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza – 32 pkt”; 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

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

- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 

24 pkt”; 

d) pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. 

zm.) – 1 pkt”; 

3) w § 3 w ust. 1: 

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„2) kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub 

zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego 

Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu 

skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające 

fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe 

poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego 

administracji podatkowej (UPO); 

3) oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu 

obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 

ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753 z późn.zm.);” 

b) w pkt 8 wyraz „zaświadczenie” zastępuje się wyrazem „oświadczenie”; 

c) uchyla się pkt 9; 

4) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Kopie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 2 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun 

prawny dziecka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej m.st. Warszawy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

   
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy: 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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