
Komunikat  

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi  

z dnia 26.03. 2014 r. 

dotyczący naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/15  

 

 

1. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  w Łodzi informuje, że 

nabór do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 będzie prowadzony na wolne miejsca                      

w terminie 1  - 25 kwietnia 2014 r. (Na podstawie Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
 

Liczba wolnych miejsc wynosi:  

 55 ogólnodostępnych 

 6 dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  z późn. zm.) 

na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację  o kontynuowanie 

wychowania przedszkolnego złożyło 99 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku 

szkolnym 2013/14 (w tym 9 dzieci niepełnosprawnych ). 
 

2. Ustalane kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola  Miejskiego nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Łodzi na rok szkolny 2014/201 (na podstawie art. 6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o 

systemie światy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego - zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące 

kryteria: 

1) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru 

2) Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów 

stacjonarnych, 

3) Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki 

4) Dziecko uczęszczające do żłobka w  roku rekrutacji 

5) Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w 

pieczy zastępczej 

6) Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 



 

3. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego nr 206 z Oddziałami 

Integracyjnymi  w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 (na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o 

zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw -Dz.U.z 2014r. poz.7) 
 

 Składanie wniosków wraz z załącznikami: 1.04-25.04br.  w godz. 9
00

-15
00

 

 Podanie do publicznej wiadomości  

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 9.05.br. godz 15
00

 

 Składanie oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia: 12.05- 20.05.w godz. 9
00

-15
00

 

 Podanie do publicznej wiadomości  

listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych: 23.05.br. godz. 15
00 

 

 Podpisywanie umów w terminie od 3.06 do 27.06 w godz. 9
00

-15
00

 

 Zebranie z rodzicami dzieci przyjętymi po raz pierwszy do przedszkola – 24.06.br. godz. 16.00 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206w Łodzi 

Agnieszka Kucharska 


