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Projekt 

 

z dnia  24 grudnia 2018 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 

z dnia .................... 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark 

Warmiński: 

1. rodzic, deklarujący zamieszkiwanie w Lidzbarku Warmińskim w rocznym zeznaniu podatkowym za 

poprzedni rok - 10 pkt; 

2. kandydaci, których oboje rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą - 

8 pkt, w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego kryterium - 3 pkt; 

3. kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola - 5 pkt; 

4. kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym 

gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania 

z wychowania przedszkolnego - 20 pkt; 

5. deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin - 3 pkt; 

6. w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby 

miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o kryterium dochodu na osobę 

w rodzinie kandydata rozpoczynając od kandydatów, w rodzinach których dochód jest najniższy - 1 pkt. 

§ 2. W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, o których mowa w §1, rodzice/prawni opiekunowie składają 

oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz kopię pierwszej strony rocznego zeznania 

podatkowego składanego do urzędu skarbowego za poprzedni rok lub odpowiednie zaświadczenie z urzędu 

skarbowego. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej 

w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LI/412/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z 21 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 

do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - 

Mazurskiego z 2018 r. poz. 1879). 

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

Warmińsko - Mazurskiego. 


