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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Lublin.

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:
1)pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 

w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki 
w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 3 punkty;

2)oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne 
zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim 
Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;

3)jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko wskazał Lublin 
jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem 
płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie  – 1 punkt;

4)rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 2 punkty;

5)zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci  –1 punkt;
6)rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, 

dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 1 punkt.

§ 2. 
1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium, o którym mowa w § 1, ust.1

a) oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 
o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki 
w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego (załącznik nr 1);
2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1, ust. 2 i 3
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a) oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu rocznego 
zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za  ubiegły rok w Pierwszym lub 
Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie (załącznik nr 2);

b) oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko
o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem 
płatnika, za  ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie (załącznik nr 3).

§ 3. 
Traci moc uchwała Nr 1196/XLV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2017 r., poz. 3888).

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

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

Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Lublin

z dnia....................2019 r.O

Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego 
dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub 
pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Ja, niżej 
podpisana/y....................................................................................................................................

zamieszkała/y........................................................................................................................................
......

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym 
przez.......................................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .................................................................................................
Lub

- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (podać nazwę firmy)…….................................
...................................................................................................................................................................
lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podać nazwę uczelni) 
...................................................................................................................................................................

lub
- Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne 
.......................................................................................

..........................................................................................................................................................
............

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Lublin, dnia................................... .................................................................................

(czytelny podpis)
oraz
Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie 

wychowującego dziecko o pozostawaniu w zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie dziennym lub prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego 

Ja, niżej 
podpisana/y....................................................................................................................................

zamieszkała/y....................................................................................................................................
..........

legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym 
przez.......................................................

- Oświadczam, że jestem zatrudniona/y w .................................................................................................
Lub
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- Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą (podać nazwę firmy)……....................................
...................................................................................................................................................................
...
lub

- Oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym (podać nazwę uczelni) 
...................................................................................................................................................................

lub
- Oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne 
.......................................................................................

..........................................................................................................................................................
............

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Lublin, dnia................................... .................................................................................

(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Lublin

z dnia....................2019 r.

Oświadczenie obojga rodziców (prawnych opiekunów) o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu 
rocznego zeznania podatkowego PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok 
w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

Ja, niżej 
podpisana/y.....................................................................................................................................
zamieszkała/y...........................................................................................................................................
.....legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym 
przez.........................................................
złożyłam/em roczne zeznanie podatkowe PIT za ubiegły rok w tym za pośrednictwem płatnika, za 
ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Lublin, dnia..................................................... ................................................................................

(czytelny podpis)
i
Ja, niżej podpisana/y.....................................................................................................................
zamieszkała/y...............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez...........................................

złożyłam/em roczne zeznanie podatkowe PIT, za ubiegły rok w tym za pośrednictwem płatnika, za 
ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Lublin, dnia..................................................... ................................................................................

(czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Lublin

z dnia....................2019 r.

Oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko 
o zamieszkaniu w Lublinie i złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w tym za 
pośrednictwem płatnika, za ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym 
w Lublinie

Ja, niżej 
podpisana/y...................................................................................................................................
zamieszkała/y...........................................................................................................................................
.....legitymująca/y się dowodem osobistym nr..................wydanym przez...........................................
złożyłam/em roczne zeznanie podatkowe PIT, za ubiegły rok w tym za pośrednictwem płatnika, za 
ubiegły rok w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Lublin, dnia.................................................... ................................................................................

(czytelny podpis)
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie podyktowane jest zmianą kryteriów rekrutacyjnych
ustalanych w myśl zapisów art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148)
dotyczących zasad przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych. Na mocy art. 131 ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc
w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria ustawowe:

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.

Ponadto, ustawodawca wskazał, iż w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział
przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona
jest, jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie, tzw.
„kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę.

Kryteria gminne wskazane w przedkładanym projekcie uchwały, ulegają zmianie w porównaniu z
kryteriami zawartymi w Uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. 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.

Proponowane, zmienione w przedmiotowym projekcie uchwały kryteria są wynikiem analiz wniosków
zgłaszanych przez rodziców dzieci biorących udział w dotychczasowych postępowaniach
rekrutacyjnych a także przeprowadzonych w tym zakresie konsultacji z dyrektorami przedszkoli.
Wspomniane zmiany dotyczą ustalenia dodatkowej punktacji za:

- wskazanie przez oboje rodziców (prawnych opiekunów) miasta Lublin jako miejsca zamieszkania w
rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły,

- wskazanie przez jednego z rodziców (prawnego opiekuna) miasta Lublin jako miejsca zamieszkania w
rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły,

- zgłoszenia dwojga lub więcej dzieci do tej samej placówki,

- wskazanie w pierwszej preferencji danego przedszkola.

Jednocześnie, odstępuje się od kryteriów dotyczących korzystania przez kandydata z pełnej
oferty przedszkola powyżej 5 h dziennie oraz powyżej 8 h dziennie. Do 2018 roku obowiązywały
umowy zawierane pomiędzy dyrektorem przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
a rodzicami (prawnymi opiekunami), na mocy których rodzic (prawny opiekun) zobowiązywał się do
korzystania przez dziecko z oferty przedszkola we wskazanych godzinach. Kryteria powyższe stają się
bezzasadne w świetle wejścia w życie zapisów art. 52 ust. 15 ustawy a dnia 27 października 2017 o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203, z 2018 r., poz. 2245, oraz z 2019 r., poz.
1287): „Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z

Id: ADC7165D-95BC-4FDF-A776-F1B8A92485C5. Projekt Strona 1 z 2



wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze
publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych”.

Dwa z sześciu dotychczasowych kryteriów pozostają niezmienne, są to:
- pozostawanie rodziców (prawnych opiekunów) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności
gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
- uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

Powyższe kryteria zapewniają pełną realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Jednocześnie, ustalone kryteria dotyczące rozliczania podatku dochodowego w
mieście Lublin wpisują się w działania zmierzające do zwiększania dochodów budżetu.
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