
Kryteria przyjęć dzieci  

do Przedszkola Parafialnego w Lublinie na rok szkolny 2021/2022 
 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. 

Rekrutacja prowadzona jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.  

 

Art. 131 ust. 1 ustawy -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1669, 2245) mówi 

o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego 

kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, 

które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.  

Wskazane kryteria ustawowe 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. 

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde. 

Kryteria własne i gminne określone w uchwale nr 511/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 

30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych:  
1. promowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów wartości chrześcijańskich  

w wychowaniu dziecka - 5 pkt. 

2. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) w  zatrudnieniu lub prowadzenie  

przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 3 pkt, 

3. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 pkt, 

4. złożenie rocznego zeznanie podatkowego PIT za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim 

Urzędzie Skarbowym w Lublinie (oboje rodzice) – 2 pkt  lub (jedno z rodziców) - 1 pkt, 

5. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków powyżej 8 godzin dziennie – 2pkt, 

6. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty 

przedszkola, tj. nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy 

programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 5 godzin – 1 pkt, 

7. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 1 pkt, 

8. wskazanie w pierwszej preferencji Przedszkola Parafialnego, jako najdogodniejszego – 1 pkt. 

 Dodatkowe informacje:  

 Dzieci w wieku 2,5 lat oraz dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć 

udziału w rekrutacji. W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu 

dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. 

 


