
ZARZĄDZENIE NR 9/2023 
WÓJTA GMINY LISEWO 

z dnia 27 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Gminnego Przedszkola i klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie oraz określenia wartości punktowej 

poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Lisewie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2023/2024: 

L. p. Kryterium Wartość kryterium  
w punktach 

1. Kandydat w roku szkolnym 2023/2024 podlega obowiązkowi 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 20 

2. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 
powyżej 5 godzin dziennie. 8 

3. Dziecko ma ustalone prawo w danym roku rekrutacyjnym do 
wychowania przedszkolnego. 7 

4. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, prowadzą 
działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie dziennym. 2 

5. Rodzic (opiekun prawny dziecka) pracuje, prowadzi działalność 
gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym. 2 

6. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub szkoły 
mającej w swoim obwodzie dane przedszkole. 2 

§ 2. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie na rok szkolny 2023/2024: 

L. p. Kryterium Wartość kryterium  
w punktach 

1. 
Kandydat w roku szkolnym 2022/2023 realizuje roczne 
przygotowanie przedszkolne w Gminnym Przedszkolu 
w Lisewie 

7 

2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka pracują, prowadzą 
działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie dziennym. 2 

3. Rodzic (opiekun prawny dziecka) pracuje, prowadzi działalność 
gospodarczą lub pobiera naukę w trybie dziennym. 2 

6. Rodzeństwo kandydata spełnia w ZS-P w Lisewie obowiązek 
szkolny lub uczęszcza do Gminnego Przedszkola.  2 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

mgr Jakub Kochowicz 
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