
 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.93.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 13 kwietnia 2017 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) stwierdzam nieważność § 1 pkt 3 uchwały Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy Nowe Miasto 

Lubawskie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

form wychowania przedszkolnego, dla których gmina Nowe Miasto Lubawskie jest organem prowadzącym. 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie, działając na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz art. 1 i art. 307 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60), określiła kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina 

Nowe Miasto Lubawskie jest organem prowadzącym. 

Kwestionowane przez organ nadzoru postanowienie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. 

W § 1 pkt 3 uchwały Rada przyjęła kryterium o treści „szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na 

sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego”. 

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne 

przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma 

wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia 

jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. 

Stosownie do art. 131 ust. 6 ww. ustawy, organ prowadzący upoważniony został do określenia nie więcej 

niż 6 kryteriów oraz do przyznania każdemu z tych kryteriów określonej liczny punktów. 

W ocenie organu nadzoru, określone w zakwestionowanym postanowieniu kryterium stanowi klauzulę 

generalną, w treści której mieścić się może szereg różnorodnych, bliżej niesprecyzowanych sytuacji, a decyzja 

w przedmiocie zaistnienia lub braku spełnienia kryterium rekrutacyjnego spoczywać będzie na podmiocie 

prowadzącym rekrutację. W istocie stanowi to subdelegację ustawowej kompetencji na ten podmiot i narusza 

normę zawartą w art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Poz. 1847



Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

trzydziestu dni od daty jego otrzymania. 

  
 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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