
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/1152/17 

RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI 

z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych  

poza obwodem tej szkoły 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), art. 133 ust. 2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Pra-

wo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 

szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły 

oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów: 

1) rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej 

uczęszcza - 32 punkty; 

2) kandydat uczęszczał, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, 

do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega - 

16 punktów; 

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie 

szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 8 punktów; 

4) niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego - 4 punkty; 

5) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie 

szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 2 punkty; 

6) szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekruta-

cyjnym w pierwszej preferencji - 1 punkt. 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 potwierdzane są: 

1) oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się 

o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza - w odniesieniu do kry-

terium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie 

do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja - w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 
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3) zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły 

podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata - 

w odniesieniu do kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3; 

4) orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046); 

5) oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajdu-

je się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat w odniesieniu do kryte-

rium, o którym mowa w ust. 1 pkt 5; 

6) oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że szkoła podstawowa, o przyjęcie do której 

ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji – w odniesie-

niu do kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/568/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawo-

wej prowadzonej przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły oraz przyznania 

im określonej liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 452). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Łodzi 
 

 

Tomasz KACPRZAK 
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