
UCHWAŁA NR IV/19/15
RADY GMINY LIPNO

z dnia 10 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 Lipno

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 kryteria wraz z liczbą punktów w celu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipno:

1) pozostawanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub 
pobieranie nauki w systemie dziennym - 15 punktów;

2) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - 8 punktów;

3) miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej, na obszarze którego znajduje się 
przedszkole – 10 punktów.

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

1) dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, 
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub 
szkoły;

2) kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzeństwa w tym przedszkolu złożona przez 
rodziców kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r., poz. 
379 i 1072.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, 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 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 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, poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, 
poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak
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UZASADNIENIE

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
innych form wychowania przedszkolnego.

W myśl art. 20c ust. 1 w/w ustawy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form
wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku
większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w danej placówce przedszkolnej przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę
następujące kryteria ustawowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu placówka przedszkolna nadal dysponuje
wolnymi miejscami, organ prowadzący (Rada Gminy - przy kryteriach ustalanych na rok szkolny 2015/16)
upoważniony jest do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji. Rada Gminy
określa też ilość punktów za poszczególne kryteria oraz niezbędne dokumenty do potwierdzenia
poszczególnych kryteriów. Wskazane w projekcie uchwały kryteria były użyte jako kryteria dodatkowe
określone w Zarządzeniu Nr 21/14 Wójta Gminy Lipno z dnia 26 lutego 2014 roku ustalajacym kryteria
dodatkowe przy rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny
2014/2015. Kryteria były konsultowane z dyrektorami szkół (oddziałów przedszkolnych), przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego oraz radami pedagogicznymi tych placówek. W trakcie rekrutacji
na rok szkolny 2014/2015 zyskały aprobatę rodziców kandydatów do przedszkoli.

Uchwalenie kryteriów zawartych w projekcie uchwały wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym oraz pozwala ustalić w wyniku rekrutacji kolejność przyjmowania do
placówek wychowania przedszkolnego kandydatów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz
stosowanymi przepisami.
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