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Pan Marcin Małecki 
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację w sprawie przyznania pierwszeństwa przy 
przyjmowaniu do przedszkola dzieciom poddanym obowiązkowym szczepieniom informuję, 
co następuje:

Sprawę rekrutacji do przedszkole reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe. Zgodnie z art. 131 tejże ustawy do przedszkola przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na terenie danej gminy. W przypadku gdy liczba wolnych miejsc jest mniejsza 
niż liczba chętnych stosuje się w pierwszej kolejności kryteria określone w ustawie tj. : 
wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, rodzeństwa, rodzica lub rodziców 
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą 
zastępcza. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie bierze się pod uwagę kryteria określone przez 
organ prowadzący. Miasto Kalisza jako organ prowadzący przedszkola może określić 6 
dodatkowych kryteriów rekrutacji. Następujące kryteria zostały określone w uchwale Nr 
XXXVI/459/2017 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz:

Kryterium
Wartość

kryterium 
w punktach

Kandydat objęty rocznym przygotowaniem przedszkolnym 64

Kandydat w wieku 3 - 5 lat 32

Kandydat posiada rodzeństwo w danym przedszkolu 16

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole podstawowej (dotyczy tylko zespołów 
szkolno - przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych)

8

Oboje rodzice kandydata pracują zawodowo lub w przypadku rodzica 
wychowującego samotnie dziecko rodzic pracuje zawodowo 4

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej, na terenie którego 
znajduje się przedszkole 2



 

   Zgodnie z przyjętym harmonogramem rekrutacji, która rozpoczyna się 18.03 br., nie 
jest możliwa w tym roku zmiana kryteriów rekrutacyjnych. Należy też zauważyć, że 
zastosowanie takiego kryterium dotyczy danych osobowych z dokumentacją medyczną, które 
są uznawane za dane wrażliwe. Jak zauważył Pan Radny, niektóre samorządy podjęły próby 
takich rozwiązań, ale istnieje duże prawdopodobieństwo uchylenia tych uchwał przez 
wojewodów w trybie nadzoru nad działalnością jst. Podsumowując, będziemy obserwować 
rozwiązania podejmowane w tej kwestii w innych samorządach, ale wydaje się zasadną teza, 
że kryteria takie powinny być uregulowane w drodze ustawowej, podobnie jak w przypadku 
niepełnosprawności czy wielodzietności kandydata

 

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie tematem.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski




