
 

 

UCHWAŁA NR XXX/253/2021 

RADY GMINY LUBISZYN 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez Gminę Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 131 ust. 4 i 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461) 

uchwala się, co następuje:         

§ 1. Ustala się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz liczbę punktów za poszczególne kryteria: 

Lp. Kryterium Wartość punktowa 

1. kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym (lub kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym)  

oraz kandydat pięcioletni zamieszkały w obwodzie szkoły podstawowej,  

w granicach której znajduje się przedszkole;  

70 pkt 

2. kandydat trzyletni oraz kandydat czteroletni zameldowany na terenie Gminy 

Lubiszyn; 

25 pkt 

3. kandydat, którego oboje rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą, 

studiują/uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do 

pracującego zawodowo, prowadzącego działalność gospodarczą lub 

studiującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie 

wychowującego dziecko; 

20 pkt 

4. kandydat pozostający pod opieką ośrodka pomocy społecznej; 10 pkt 

5. kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w danej 

placówce; 

5 pkt 

6. kandydat będący dzieckiem pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony 

w danej placówce. 

 

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

Lp. Kryterium 
Dokument potwierdzający spełnianie 

kryterium 

1. kandydat sześcioletni objęty obowiązkowym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym (lub 

kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym) 

oraz kandydat pięcioletni zamieszkały w obwodzie 

szkoły podstawowej, w granicach której znajduje się 

przedszkole; 

- oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 

dziecka o miejscu zamieszkania. 

2. kandydat trzyletni oraz kandydat czteroletni 

zameldowany na terenie Gminy Lubiszyn; 

- zaświadczenie o zameldowaniu. 

3. kandydat, którego oboje rodzice pracują, prowadzą 

działalność gospodarczą, studiują/uczą się w trybie 

dziennym. Kryterium stosuje się również do 

pracującego zawodowo, prowadzącego działalność 

gospodarczą 

lub studiującego/uczącego się w trybie dziennym 

rodzica samotnie wychowującego dziecko; 

- zaświadczenie z zakładu pracy 

o zatrudnieniu; 

- w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis 

do ewidencji działalności gospodarczej; 

- zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające 

informacje o nauce w systemie dziennym. 

4. kandydat pozostający pod opieką ośrodka pomocy 

społecznej; 

- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

5. kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało 

edukację w danej placówce; 

- oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych. 

6. kandydat będący dzieckiem pracownika 

zatrudnionego  na czas nieokreślony w danej 

placówce. 

- oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna 

dziecka o zatrudnieniu w danej placówce. 

§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, Komisja 

rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych przez Gminę 

Lubiszyn, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020r., poz. 341). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Krzysztof Zwieruho 
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