
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.42.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO 

z dnia 29 lutego 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515; 

późn. zm.), stwierdzam nieważność § 3 ust. 8 (przy prawidłowej numeracji – ust. 6), § 4 ust. 4 i ust. 5, § 5 oraz 

§ 6 ust. 4 uchwały nr XX/101/2016 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad 

i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, dla których gmina Kętrzyn jest organem prowadzącym. 

Uzasadnienie  

Uchwałą wskazana na wstępie, która wpłynęła do tutejszego organu w dniu 4 lutego br , powołując jako 

podstawę art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 20c, art. 20e, art. 20za ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156; późn.zm.), Rada Gminy Kętrzyn ustaliła 

zasady i kryteria rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli. 

W treści zakwestionowanych przepisów, Rada wprowadziła regulacje odbiegające od unormowań 

ustawowych, przekraczając także granice upoważnienia ustawowego z art. 20 c ust. 4 i ust. 6 oraz art. 20 e 

ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, co stanowi istotne naruszenie wskazanych wyżej przepisów prawa. 

W treści § 3 ust. 8 uchwały, Rada postanowiła, iż w przypadku wolnych miejsc, po przeprowadzeniu 

pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych), dzieci zamieszkałych na terenie gminy 

Kętrzyn, komisja rekrutacyjna przeprowadza etap drugi, w którym mogą wziąć udział rodzice dzieci 

zamieszkałych poza terenem Gminy Kętrzyn. 

Zgodnie z art. 20 c ust. 7 ustawy o systemie oświaty, kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy 

mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na 

terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal 

dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. 

Z powołanego przepisu wynika zatem, że rekrutacja kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy 

Kętrzyn, możliwa będzie dopiero, w przypadku pozostawania wolnych miejsc w placówce, po 

przeprowadzeniu drugiego etapu rekrutacji. 

Nadmienić należy, iż zgodnie z numeracją, jednostka oznaczona w treści uchwały jako § 3 ust 8, powinna 

być oznaczona jako ust. 6 tego paragrafu. 

W treści § 4 ust. 4 i ust. 5 uchwały, Rada postanowiła, że w przypadkach, w których liczba wniosków, 

uzyskujących równą liczbę punktów, przekracza ilość wolnych miejsc w przedszkolach (oddziałach 

przedszkolnych), wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia oraz kolejność na 

rezerwowej liście oczekujących na przyjęcie. Losowania – wedle przepisu ust. 5, mieliby dokonywać rodzice, 

którzy złożyli wnioski mające taką samą liczbę punktów. 

W ocenie organu nadzoru, rekrutacja do placówek przedszkolnych może być prowadzona wyłącznie na 

podstawie kryteriów określonych w ustawie oraz kryteriów ustalonych przez organ prowadzący. Jak wskazał 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 października 2015r., sygn.: I OSK 1467/15, organy 
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prowadzące przedszkole, biorące udział w rekrutacji dzieci, są obowiązane tworzyć listę rankingową 

z rozróżnieniem wszystkich kandydatów wyłącznie na podstawie kryteriów ustawy o systemie oświaty. Nie 

mogą się zwolnić z tego obowiązku przez wprowadzenie kryterium wyniku losowania. 

Przepisy wprowadzające obowiązek zawarcia umowy i skutki jej niepodpisania w określonym terminie, 

zawarte przez Radę w treści § 5 kwestionowanej uchwały, przekraczają granice upoważnienia ustawowego 

wynikającego z art. 20 c ust. 4 i ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

Przepis § 6 ust. 4 uchwały, stanowiący, iż dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości listę 

kandydatów przyjętych do szkoły, modyfikuje przepis art. 20 zb ust. 2 pkt 1) ustawy, wedle którego, ustalenie 

wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, należy do zadań komisji rekrutacyjnej. 

Mając na uwadze powyższe, rozstrzygnięto jak w sentencji. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 30 dni 

licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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