
UCHWAŁA NR XIII/167/2019
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 30 października 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 131 ust. 4 
i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 2018 r. 
poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680) Rada Miasta Zgierz

uchwala, co następuje:
§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, brane są pod 
uwagę następujące kryteria:

L.p. Kryterium
Wartość 

kryterium 
w punktach

Dokument potwierdzający spełnienie 
kryterium

1

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, 
wsparciem asystenta rodziny (dotyczy naboru do 
wszystkich przedszkoli) lub wskazany przez 
pracownika socjalnego 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, 
pieczątka i podpis pracownika 
socjalnego na wniosku, potwierdzająca 
wskazanie kandydata do udział 
w programie „Nie jestem gorszy"

2

Kandydat, którego rodzice/prawni opiekunowie:
- oboje pracują lub studiują/uczą się w trybie 
dziennym,
- samotne matki lub samotni ojcowie pracują lub 
studiują/uczą się  w trybie dziennym 16

Zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny 
wpis do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, poświadczone rozliczanie 
się z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych lub Urzędem Skarbowym, 
zaświadczenie z uczelni zawierające 
informację o systemie studiów 
i planowanym terminie ich ukończenia

3

Kandydat poddany obowiązkowym szczepieniom 
ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra 
zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych lub kandydat, u którego lekarskie badanie 
kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego 
odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego

8

Pisemne oświadczenie rodzica

4

Kandydat , którego rodzeństwo będzie kontynuowało 
wychowanie przedszkolne 
w roku szkolnym, na który prowadzone jest 
postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu/oddziale 
przedszkolnym pierwszego wyboru

4

Pisemne oświadczenie rodzica

5
Kandydat, którego  rodzeństwo kandyduje do  
przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego 
wyboru

2
Pisemne oświadczenie rodzica

6

Kandydat, który w ubiegłym roku brał udział w 
postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostał się do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego 
wyboru

1

Pisemne oświadczenie rodzica
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§ 2. Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2019 r., poz. 131).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

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

tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Zgierza

Andrzej Mięsok
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