
UCHWAŁA XLVI/255/21 
RADY MIASTA LĘDZINY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny 

oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 910 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych 

Rada Miasta Lędziny uchwala: 

§ 1. 1.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej  
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
następujące kryteria: 

Lp. Kryterium 
Wartość 

kryterium 
w punktach 

Dokumenty potwierdzające spełnienie 
kryterium 

1 
Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje 
łącznie w dwóch pełnych wymiarach czasu pracy  30 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z 
podaniem wymiaru czasu pracy, a w przypadku 
samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub rolnej 

2 
Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje 
łącznie w wymiarze czasu pracy mniejszym niż 
dwa pełne etaty 

18 Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu z 
podaniem wymiaru czasu pracy 

3 Do przedszkola uczęszcza już rodzeństwo 
kandydata 10 Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

4 
Występowanie szczególnej sytuacji życiowej, 
losowej, zdrowotnej kandydata lub rodziny 5 

Zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zaświadczenie lekarskie,  postanowienie 
sądowe i inne 

5 
Kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym 
do żłobka lub innej placówki opieki na dziećmi 
do lat 3 

2 Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę 
opieki  nad dziećmi do lat 3 

§ 2. Traci moc uchwała XLIX/409/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia 
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lędziny oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.  

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Maria Głos 
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