OPINIA NR 92/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27.08.2019r.
w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały NR
LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych
kryteriów – druk nr 544.
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały
Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst
jednolity: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 r., poz. 6525 ze zm.) postanawia się, co następuje:

Opiniuje się negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały
NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – druk nr 544.
UZASADNIENIE
W świetle obowiązującego prawa należy podzielić następujące wątpliwości.
Dzieci w wieku 6 lat są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym, niezależnie od realizacji przez rodziców (opiekunów) obowiązkowych
szczepień ochronnych. Podobnie jak niezależnie od realizacji tych szczepień dzieci w wieku 35 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
lub innych formach wychowania przedszkolnego, oznacza to, że gmina ma obowiązek przyjąć
dzieci nieszczepione do przedszkola. Nieotrzymanie punktów za realizację obowiązkowych
szczepień nie zwalnia Gminy z obowiązku zapewnienie dziecku miejsca
w publicznym przedszkolu. De facto dziecko niezaszczepione będzie musiało być przyjęte do
jakiegoś przedszkola i nie jest wykluczone, że dostanie się do wskazanego przedszkola
w rekrutacji uzupełniającej, zatem skuteczność procedury może być niewielka a uciążliwość
dla pozostałych rodziców znaczna.
Zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku szczepienia z przyczyn zdrowotnych mogą
uzyskać również rodzice, którzy nie zamierzają zaszczepić swoich dzieci a przedmiotowe
zaświadczenie uzyskają podając powód niemożliwy do zweryfikowania przez komisję
rekrutacyjną, zatem istnieje łatwy sposób spełnienia tego kryterium i nieskuteczności
wprowadzenia procedury. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kryterium to nie będzie
różnicowało kandydatów a jedynie spowoduje konieczność uzyskania zaświadczenia zarówno
przez rodziców, którzy zaszczepili swoje dzieci jak i tych, którzy nie zamierzają poddać się
temu obowiązkowi. Wprowadzona została konieczność przedstawienia zaświadczenia
a zgodnie z założeniami, to komisja rekrutacyjna weryfikuje oświadczenia składane
w postępowaniu rekrutacyjnym. W ten sposób nakłada się obowiązek na znaczącą większość
rodziców kandydatów potwierdzenia spełniania obowiązku szczepienia.

