
Druk Nr 3J./31)j){G
Projekt z dnia I!.A~ kJ {C-r:

UC HW ALA NR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 2016 r.

zmleniajqca uchwale w sprawie nkreslenia kryteriliw branych pod uwage
na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im

okreslonej Iiczby punktow,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadz ie gmin nym
(Oz . U. z 20 16 r, poz. 446 i 1579) oraz art. 20c ust. 4 i 6, w zwiazku z art . 20zf
pkt I ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz . U. z 2015 r. poz. 2156
oraz z 2016 r. poz . 35. 64. 195. 668 i 1010), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ I. W uchwalc Nr V/80/15 Rady Miejsk iej w Lodzi z dnia 2 1 stycz nia 2015 r.
w spra wie okres lenia kryteriow branych pod uwage na drugim eta pie postepowania rekrutacyjnego
do przedszko li miejskich oraz przyznania im okres lonej liczby punkt6w
(Oz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 405 ). w § I w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

..5) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrozone objeciern piecza
zastepcza - 2 punkty;" .

§ 2. Wykonan ie uchwaly powierza sie Prezyd entowi Miasta Lodzi .

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowy rn Wojew6dztwa L6dzkiego.
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UZAS ADNIENIE

W celu ujednolicenia kryteriow zawartych w uchwale nr V/80/15 Rady Miejskiej w Lodzi

z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie okreslenia kryteriow branych pod uwage na drugim etapic

postepowania rekrutacyjnego do przedszko li miejskich oraz przyznania im okreslonej liczby

punktow z kryteriami okreslonymi w uchwale nr XXV/626/16 Rady Micjskiej w Lodzi z dnia

10 lutego 2016 r. w sprawie okreslenia kryteri6w branych pod uwage na drugim etapie

postepowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017-2018/2019 do oddzial6w przedszkolnych

w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lodz oraz przyznania im okreslonej Iiczby

punktow w zakresie terminologii dotyczacej tego samego kryterium okreslonego w § I ust. I pkt 5

branego po uwage na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich

i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych, podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.


