
UCHWAŁA NR XVIII/241/20
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów uwzględniających na drugim etapie 
rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria 
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 6ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXI/387/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów uwzględniających na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem prowadzącym, liczby punktów 
przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 
kryteriów (Dz. U. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r., poz. 907) zmienia się § 2 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia 
o następującej treści:

„§ 2. ust.1 Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów, uwzględniane na drugim etapie rekrutacji 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Lubicz jest organem 
prowadzącym, realizujących wychowanie przedszkolne w wymiarze nieprzekraczającym 5 bezpłatnych 
godzin nauczania, wychowania i opieki:

1) Dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu (decyduje data 
urodzenia) – 10 pkt;

2) Miejsce zamieszkania dziecka: a. w obwodzie szkoły, w której mieści się oddział przedszkolny – 9 
pkt., b. na terenie gminy Lubicz – 7 pkt;

3) miejsce zatrudnienia rodziców, prowadzenie działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego: a. 
w obwodzie szkoły, w której mieści się oddział przedszkolny – 6 pkt, b. na terenie gminy Lubicz 
(nie w obwodzie szkoły) – 5 pkt;

4) rodzeństwo uczęszczające do szkoły, w której znajduje się wybrany przez rodziców oddział 
przedszkolny – 4 pkt.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) organ prowadzący określa kryteria brane pod uwagę przy naborze
kandydatów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego dla drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego. Przy ustalaniu w/w kryteriów organ prowadzący zobowiązany jest do uwzględnienia
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której
rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Dla pełniejszej realizacji potrzeb dziecka
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której są dzieci w różnym wieku koniecznym jest
wprowadzenie zmiany punktacji w zakresie w/w kryteriów w celu umożliwienia przyjęcia rodzeństwa do
oddziału „0” w sytuacji, gdy do placówki jaką jest szkoła, w której działa wyżej wymieniony oddział
uczęszcza starsze rodzeństwo. Zmiana punktacji ma zapobiec rozdzieleniu rodzeństwa, co służy
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.) w przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w art. 131 ust. 4-6, wykonuje odpowiednio rada
gminy.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione i konieczne.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski 

Id: BA474F38-B984-4673-B58F-48D4274A4C07. Uchwalony Strona 1




