
UCHWAŁA NR XVI/195/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Pabianice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 131 ust. 4 i 6 , art. 133 ust. 2 
i ust. 3 oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów, dla potrzeb 
rekrutacji dzieci (II etap postępowania rekrutacyjnego) do przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Pabianice:
1) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tym przedszkolu - 

5 pkt;
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się 
w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - 3 pkt;

3) deklarowana liczba godzin pobytu dziecka 8 godzin i powyżej - 2 pkt;
4) dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka miejskiego w Pabianicach - 2 pkt;
5) dziecko zamieszkujące w najbliższej okolicy przedszkola w obrębie do 1 km - 1 pkt.

§ 2. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:
1) §1 pkt 1 - oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego we wniosku;
2) §1 pkt 2 - oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o aktualnym zatrudnieniu lub nauce;
3) §1 pkt 3 - deklaracja rodzica/ opiekuna prawnego we wniosku;
4) §1 pkt 4 - zaświadczenie wydane przez żłobek miejski w Pabianicach;
5) §1 pkt 5 - oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego we wniosku.

§ 3. Określa się kryteria naboru i odpowiadające im liczby punktów do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice, do postępowania 
rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole – 3 pkt;
2) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pracują w pobliżu szkoły lub opiekunowie  wskazani 

przez rodziców, zajmujący się uczniem pod ich nieobecność, mieszkają w pobliżu szkoły – 2 pkt;
3) wielodzietność: troje i więcej dzieci  – 3 pkt;
4) inne uzasadnione okoliczności wskazujące na potrzebę uczęszczania kandydata do danej szkoły – 

2 pkt.
§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 3 pkt 1 – potwierdza dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji;
2) § 3 pkt 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
3) § 3 pkt 3 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
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4) § 3 pkt 4 – uzasadnienie rodzica/opiekuna prawnego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli 
publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Miasto Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 762).

§ 6. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski
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