
UCHWAŁA NR 611/LIV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 16 grudnia 2022 r. 

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa, w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2022r. poz. 1327 z późn. zm.), Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego dla publicznych przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością oraz 
dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia. 

L.p. Nazwa kryterium Dokument potwierdzający 
spełnienie kryterium 

Liczba 
pkt 

1. 

Oboje rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (w tym 
rodzice samotnie wychowujący lub prawny opiekun samotnie 
wychowujący), którzy pracują/ uczą się w trybie 
stacjonarnym/ prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą 

oświadczenie na wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 32 

2. 

Rodzeństwo kandydata kontynuującego edukację 
przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla którego 
organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec 

oświadczenie na wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 16 

3. Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który 
prowadzona jest rekrutacja do tego przedszkola 

oświadczenie na wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 8 

4. 
Rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych 
lub/i rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim 

oświadczenie na wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 4 

5. 

Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki 
nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 
2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 lub korzystających z 
opieki rodziców przebywających na urlopach 
wychowawczych do momentu pójście dziecka przedszkola, w 
roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest 
rekrutacja 

oświadczenie na wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 2 

6. 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka: 

a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 
100% kwoty o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych : 
1 pkt 

oświadczenie jako załącznik 
do wniosku 0-1 
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b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% 
kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się 
dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka 

Wzór: 

100 % kwoty, o której mowa 
w art. 5 pkt 1 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 
Liczba punktów =     --------------------------------------------- 

  dochód na osobę w rodzinie dziecka 

§ 2. Traci moc uchwała nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
publicznych na terenie Miasta Lublińca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Gabriel Podbioł 
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