
UCHWAŁA NR XLVI/345/21 
RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsca do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina Aleksandrów 

Łódzki jest organem prowadzącym 

Na podstawie art.131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 762) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834) 

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach rozumie się przez to również prawnych 
opiekunów. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolach rozumie się przez to również oddziały przedszkolne przy 
szkołach. 

§ 2. Ustala się 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 i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów- 
określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr Uchwała nr XXXV/336/17 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 
16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, na wolne 
miejsca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach, dla których Gmina 
Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego i podlega ogłoszeniu w placówkach oświatowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest 
organem prowadzącym. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Aleksandrowie 

Łódzkim 
 
 

Małgorzata Grabarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/345/21 

Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Aleksandrów Łódzki jest organem prowadzącym 
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów 

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów  
1. dziecko rodziców zamieszkałych na terenie Gminy 

Aleksandrów Łódzki i rozliczających podatek 
dochodowy na rzecz Gminy Aleksandrów Łódzki 

50 – w przypadku obojga 
rodziców/prawnych 
opiekunów 
25- w przypadku jednego z 
rodziców/prawnych 
opiekunów 

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za rok 
poprzedzający złożenie wniosku lub kopia zgłoszenia 
aktualizującego osoby fizycznej będącej podatnikiem 
ZAP-3 

2. dziecko obojga rodziców pracujących (w tym 
wykonujących pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej)/studiujących w systemie 
stacjonarnym 

20 – w przypadku obojga 
rodziców/prawnych 
opiekunów 
10- w przypadku jednego z 
rodziców/prawnych 
opiekunów 

zaświadczenie o zatrudnieniu (wykonywaniu pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej) lub zaświadczenie 
uczelni, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed 
złożeniem wniosku 

3. rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 

10 oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o 
uczęszczaniu drugiego dziecka do przedszkola pierwszego 
wyboru 

4. dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego (kryterium dotyczy tylko 
Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w 
Aleksandrowie Łódzkim 

10 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka 

5. dochód na osobę w rodzinie dziecka Od 0 do 1, przy czym: 
− 1 pkt. – w przypadku 
dochodu niższego lub 
równego 100% kwoty, o 
której mowa w art. 5 ust. 1 

oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, 
liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w 
rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie dziecka 
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ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 111 z późn. zm.) 
 
− poniżej 1 pkt. w ujęciu 
dziesiętnym - w przypadku 
dochodu w wysokości 
przekraczającej 100% kwoty, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 
ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 111 z późn. zm.) – 
liczbę punktów oblicza się 
dzieląc tę kwotę przez dochód 
na osobę w rodzinie dziecka. 
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