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UCHWAŁA NR XLVII/1216/17
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 131 ust. 4 i 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) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli miejskich oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów:
1) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty;
2) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się
również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 16 punktów;
3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki –
8 punktów;
4) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty;
5) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty;
6) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.
2. Kryteria, o których mowa w ust. l potwierdzane są oświadczeniami rodziców lub opiekunów prawnych
dziecka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz
przyznania im określonej liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 405), zmieniona uchwałą Nr
XXXVIII/1002/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5778).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
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