
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ......... 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ...................... 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z 

późn. zm.), uchwala się, co następuje: 
  

§ l. W uchwale Nr 228/XXXV/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 
2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem 
prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 „kandydat, który przeszedł obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne - 2 pkt.;”. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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UZASADNIENIE 
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest  

Miasto Podkowa Leśna 
 

Zmiana uchwały nr 228/XXXV/2017 Rady  Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 

2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem 

prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna polega na zastąpieniu zapisu w § 1 pkt 4. 

o następującym brzmieniu: 

„zgłoszony czas pobytu kandydata w przedszkolu wynosi od 2 do 3 godzin powyżej 

podstawy programowej (5 godzin) - 2 pkt.;” 

 

na zapis o treści: 
„kandydat, który przeszedł obowiązkowe bezpłatne szczepienia ochronne - 2 pkt.;” 

Zmiana powyższa podyktowana jest troską o zdrowie dzieci uczęszczających do 

publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna. 

Szczepienia ochronne są jedną z podstawowych metod profilaktyki zdrowotnej i mają 

korzystny wpływ na zdrowie. Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) chronią przed chorobami 

zakaźnymi oraz powikłaniami tych chorób, które mogą być groźne dla zdrowia,  

a nawet życia człowieka. Chronią także dzieci, które ze względów zdrowotnych nie mogą 

poddać się szczepieniom. Pozwalają uniknąć cierpienia, bólu, niepełnosprawności, a w 

ciężkich przypadkach – zapobiegać śmierci w wyniku choroby. Dlatego ważne jest, aby już 

od najmłodszych lat zabezpieczać organizm przed chorobami zakaźnymi.  
Ważnym w przypadku Miasta Podkowa Leśna czynnikiem wskazującym na potrzebę 

wprowadzenia tej regulacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego 

przedszkola jest występowanie na terenie okolicznych gmin ognisk choroby zakaźnej - odry. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały w tej 

sprawie. 
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