
UCHWAŁA NR …../…/2015 
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 

z dnia ………. 2015 roku 
 

w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych stosowanych na drugim etapie 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna. 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.2), 
uchwala się, co następuje: 
 
 §1. Ustala się lokalne kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Lipna:  
 
Lp. Kryterium Wartość 

punktowa 
1. Dzieci obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą lub 

uczących się w systemie dziennym. 
15 

2. Dzieci jednego z rodziców pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą  
lub uczącego się w systemie dziennym. 

8 

3. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola lub szkoły.  5 
4. Lokalizacja przedszkola lub oddziału przedszkolnego najbliżej miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców dziecka. 
2 

5. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty 
przedszkola przez min. 8 godzin. 

1 

 
 §2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są 
oświadczenia wnioskodawcy. 
 
 §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
 §4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
 
 
            
         Przewodnicząca Rady 
                                                                                                                 Ewa Urbańska 
 
                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w  2013 poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 
2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 
1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 
1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, 
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 
r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877. 

 
 



  
 
 
 
 

Uzasadnienie 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła w zasadach rekrutacji do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych siedem tzw. kryteriów 
ustawowych, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie 
potrzebującym tj. 

1. wielodzietność rodziny kandydata; 
2. niepełnosprawność kandydata; 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Są one brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowanie rekrutacyjnego. 

 Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia własnych kryteriów 
uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Mają one 
zastosowanie w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – w przypadku równorzędnych 
wyników uzyskanych na pierwszym etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu tego etapu 
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. Dzieci 4 i 5-letnie mają zapewnione 
miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z mocy 
prawa. 
 Biorąc pod uwagę zasady rekrutacji wykorzystywane w poprzednich latach 
przygotowaliśmy propozycje kryteriów lokalnych oraz ich wartość punktową. Uchwała 
została poddana konsultacją społecznym i jednocześnie była uzgadniana z dyrektorami 
przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

 


