
 

 

UCHWAŁA NR XXX/369/17 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 31 stycznia 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, brane są pod uwagę następujące 

kryteria: 

Lp. Kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Dokument potwierdzający  

spełnienie kryterium 

1 

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, 

wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do wszyst-

kich przedszkoli) lub wskazany przez pracownika so-

cjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zgierzu do udziału w programie „Nie jestem gorszy” 

(dotyczy naboru do Miejskiego Przedszkola nr 13 w 

Zgierzu) 

32 

Pisemne oświadczenie rodzica, piecząt-

ka i podpis pracownika socjalnego na 

wniosku, potwierdzająca wskazanie 

kandydata do udział w programie „Nie 

jestem gorszy" 

2 

Kandydat obojga rodziców pracujących, uczących się w 

systemie dziennym, prowadzących działalność gospo-

darczą 

16 

Zaświadczenie z zakładu pracy, aktual-

ny wpis do Centralnej Ewidencji i In-

formacji o Działalności Gospodarczej, 

poświadczone rozliczanie się z Zakła-

dem Ubezpieczeń Społecznych lub 

Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z 

uczelni zawierające informację o syste-

mie studiów i planowanym terminie ich 

ukończenia 

3 

Kandydat, którego jeden z rodziców pracuje, uczy się w 

systemie dziennym, prowadzący działalność gospodar-

czą 
8 

4 

Kandydat posiadający rodzeństwo, które w nowym roku 

szkolnym będzie kontynuować edukację w tym przed-

szkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej 

4 

Pisemne oświadczenie rodzica 

5 

Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w postę-

powaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do tego przed-

szkola/oddziału przedszkolnego wskazanego w pierw-

szej pozycji we wniosku o przyjęcie 

2 

Pisemne oświadczenie rodzica 

6 Kandydat uczęszczający w toku rekrutacji do żłobka 1 Pisemne oświadczenie rodzica 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/206/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 

461). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na tablicy ogło-

szeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Radosław Gajda 
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