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Pan 
Bartosz Margul
Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta 

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.1.307.2018

Odpowiadając  na  interpelację  Pana  Radnego  dotyczącą  możliwości
wprowadzenia w procesie rekrutacji  do miejskich żłobków dodatkowej  punktacji  za
przeprowadzenie  kompletu  szczepień  u  dziecka  uprzejmie  informuję,  że  aktualnie
obowiązujące  przepisy  nie  dają  podstaw  samorządom  do  wprowadzenia  takiego
kryterium.  Warunki  przyjmowania  dzieci  do  publicznych  żłobków określone  zostały
w uchwale  nr  1008/XXXIX/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  25  stycznia  2018  r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie, podjętej w oparciu
o  ustawę  o  opiece  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  603).  

W  przypadku  przedszkoli  kryteria  brane  pod  uwagę  w  procesie  rekrutacji
określone są w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996),
są  to:  „1)  wielodzietność  rodziny  kandydata;  2)  niepełnosprawność  kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga
rodziców  kandydata;  5)  niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata;  6)  samotne
wychowywanie  kandydata  w  rodzinie;  7)  objęcie  kandydata  pieczą  zastępczą”.
Kryteria  te  zgodnie  z  ustawą  mają  jednakową  wartość  –  10  pkt.  

Na mocy art. 131 ust. 4 i 6 w/w ustawy, Rada Miasta Lublin w dniu 2 lutego
2017 r. podjęła uchwałę nr 652/XVX/2017 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  Miasto  Lublin.  Kryteria  ustalone  przez  organ
prowadzący powstały  w  wyniku  konsultacji  i  uzgodnień  z  dyrektorami,  radami
pedagogicznymi i radami rodziców przedszkoli i szkół podstawowych. Przedmiotowe
kryteria jak  najbardziej  uwzględniają realizację  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. 
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Wprowadzanie przez Radę Miasta jakichkolwiek inicjatyw, czy też nakładanie
obowiązków  musi  być  oparte  na  obowiązującym  porządku  prawnym.  Organy
publiczne podejmując działania zobowiązane są do stosowania określonej w art.  7
i art.  94 Konstytucji  RP zasady legalizmu. Organy publiczne nie mogą podejmować
działań,  które  nie  mieszczą  się  w  granicach  upoważnienia  ustawowego.  Materia
dotycząca  obowiązkowych  szczepień  ochronnych  uregulowana  została  w  ustawie
o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 r., poz.
151)  i  w  wydanym  na  tej  podstawie  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r.,
poz.  753  j.t.)  Przepisy  te  w  sposób  komplementarny  regulują  zasady  i  tryb
przeprowadzania  obowiązkowych  szczepień  ochronnych.  Obowiązujące
ustawodawstwo  przewiduje  również  środki  prawne  pozwalające  na  egzekwowanie
obowiązkowych szczepień ochronnych.

Tym  samym,  wprowadzenie  kryterium  przyjęcia  dziecka  do  żłobka  lub
przedszkola  polegającego  na  przedłożeniu  zaświadczenia,  że  dziecko  poddane
zostało  obowiązkowym  szczepieniom  ochronnym  byłoby  realizacją  obowiązku
nałożonego już ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi.
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Andrzej Wojewódzki
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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