
UCHWAŁA NR XXVII/185/17
RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 3 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Lubartów 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów:

1) dziecko zamieszkuje w obwodzie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego określonego do spełnienia obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego lub w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania – 15 pkt.;

2) dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą - 5 pkt.;

3) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego – 3pkt.;

4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do funkcjonującej w pobliżu szkoły – 2pkt.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów (załącznik), o których mowa 
w § 1 tj.:

1) oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów), że pracują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 
pozarolniczą działalność gospodarczą- potwierdzające spełnienie kryterium § 1pkt 2;

2) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej placówki (przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego) - 
potwierdzające spełnienie kryterium § 1pkt 3;

3) oświadczenie rodzica/ów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu 
szkoły- potwierdzające spełnienie kryterium § 1pkt 4;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubartów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Stanisław Borzęcki
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Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pobieraniu nauki w systemie dziennym, 

zatrudnieniu na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego 

lub pozarolniczej działalności gospodarczej -   *wypełnić właściwe pola 

 

1) Ja niżej podpisana/y .................................................zamieszkała/y 

....................................................... 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria ……nr ..................... oświadczam, że:. 

* jestem zatrudniona/y  w 

........................................................................................................................... 

* jestem osobą uczącą się w systemie 

dziennym......................................................................................... 

* prowadzę pozarolniczą działalność 

gospodarczą...................................................................................... 

* prowadzę gospodarstwo rolne.................................................................................................... 

 

...................................................                                           

.............................................................. 
miejscowość, data                                                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

2) Ja niżej podpisana/y .................................................zamieszkała/y 

....................................................... 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria ……nr ..................... oświadczam, że:. 

*  jestem zatrudniona/y  w 

........................................................................................................................... 

*  jestem osobą uczącą się w systemie 

dziennym......................................................................................... 

* prowadzę pozarolniczą działalność 

gospodarczą...................................................................................... 

* prowadzę gospodarstwo rolne.................................................................................................... 

 

...................................................                                           

.............................................................. 
miejscowość, data                                                                           Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/185/17

Rady Gminy Lubartów

z dnia 3 marca 2017 r.
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Oświadczenie rodzica/ów/opiekunów prawnych o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej 

przez rodzeństwo kandydata oraz/lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły w obwodzie 

zamieszkania 

 

Oświadczam, że rodzeństwo mojego 

dziecka:....................................................................................... 
                                                                                            Imię i nazwisko kandydata  
 

data urodzenia: ........................................ w .................................................................... 

 Kontynuuje edukację przedszkolną w ............................................................................ 
                                                                                                 Adres i  nazwa placówki 

 uczęszcza do szkoły w obwodzie zamieszkania   

........................................................................................................................................ 
Adres i  nazwa placówki 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

                                                                                      1 

…………………………………………………... 

............................................................                          2 

............................................................................... 

               miejscowość, data                                                                Czytelny podpis rodzica/ów, prawnych opiekunów 
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Uzasadnienie

Obowiązująca uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów zmieniona uchwałą nr
XVI/105/16 Rady Gminy Lubartów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr
IV/26/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Gminę Lubartów traci moc. Została zmieniona podstawa prawna gdyż rozdział 2a Ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczący przyjmowania do publicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, został uchylony kwestie te obejmuje
ustawa Prawo oświatowe.

Zgodnie z treścią art. 131 ust. 4-6 – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.
z2017 r. poz. 59) organ prowadzący zobowiązany jest określić kryteria, które będą brane pod uwagę
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

W przedmiotowej uchwale dostosowano podstawę prawną zgodnie z obowiązującym prawem
oświatowym. Ze względu na brak uzasadnienia do stosowania niektórych kryteriów

Wykreślono kryterium:

„Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym ubiegające się o przyjęcie

do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania

przedszkolnego- zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej przy której jest oddział przedszkolny,

lub obwodzie szkoły podstawowej z którą przedszkole wchodzi w skład zespołu.”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zapewniają dzieciom sześcioletnim

możliwość spełnienia obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Ponadto

zmieniono zapis ujęty w kryterium:

„Dziecko pięcioletnie i czteroletnie objęte ustawowym uprawnieniem do wychowania przedszkolnego

ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej

formy wychowania przedszkolnego - zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej, przy której jest

oddział przedszkolny lub obwodzie szkoły podstawowej, z którą przedszkole wchodzi w skład

zespołu.” na „dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej znajduje się w obwodzie

określonym do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka lub w obwodzie szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka

Od dnia 1 września 2017 r. dzieci 3 letnie podobnie jak 4 i 5-letnie mające prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego - mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy na mocy prawa. Ograniczenie wiekowe
stosowane w tym kryterium co do dzieci 3 letnich nie ma już zastosowania. Kryterium to jedynie daje
pierwszeństwo dostania się do placówki dzieci w wieku do lat 5, które w przyszłości będą realizować
spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w obwodzie właściwym co do miejsca
zamieszkania dziecka 6 letniego, a także szkoły podstawowej, w której będą kontynuować dalszą
naukę w danej grupie rówieśników z powodu braku określenia dla nich obwodów przedszkolnych.
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W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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