
KRYTERIA NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.RYSZARDA WYRZYKOWSKIEGO 

W BEŁDOWIE     na rok szkolny 2015/2016 

Kryteria ustawowe zgodnie z art. 20c ust. 2i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 

roku o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2014, 

poz.7) 

- dzieci zamieszkałe na terenie gminy Aleksandrów Łódzki 

- dzieci 5 i 4 letnie 

-  wielodzietność rodziny kandydata  

- niepełnosprawność kandydata  

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą 

(kryteria ustawowe są równorzędne) 

Kryteria określone przez   organ prowadzący: 

Ustala się następujące kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne 

miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach, dla których 

Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym wraz z liczbą punktów: 

1) Dziecko obojga rodziców pracujących ( w tym wykonujących  pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej)/studiujących w systemie stacjonarnym - z udokumentowanym 

zatrudnieniem/studiowaniem – 4 pkt, 

2) Dziecko zgłaszane na pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie – 2 pkt. 

3) Dziecko, którego rodzice/ rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych jako mieszkaniec Gminy Aleksandrów Łódzki – 3 pkt 

4) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne  

w przedszkolu pierwszego wyboru - 1 pkt. 

5) Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego –4 pkt. (kryterium 

dotyczy Miejskiego Przedszkola Nr 2 im. Juliana Tuwima  

w Aleksandrowie Łódzkim) 

 

 

 

 



 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.RYSZARDA 

WYRZYKOWSKIEGO W BEŁDOWIE     na rok szkolny 2015/2016 

 

DO 27.02.2015 – DEKLARACJE O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

(DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO  ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH). 

09.03.-31.03.2015(do godz. 12.00)– SKŁADANIE WNIOSKÓW DO  ODDZIAŁÓW 

PRZEDSZKOLNYCH  LUB ALEKSANDROWSKICH  PRZEDSZKOLI(dotyczy dzieci nowo 

przyjmowanych) 

08.04.2015 – komisja kwalifikująca wnioski do rekrutacji 

09.04.2015 – WYWIESZENIE LIST DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I 

NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO REKRUTACJI (LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH 

NIE JEST JEDNOZNACZNA Z  PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA) 

17.04.2015 – komisja rekrutacyjna rozpatrująca wnioski dzieci zakwalifikowanych. 

20.04.2015 – WYWIESZENIE LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO 

PRZEDSZKOLA 

 

 


