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Aneks nr 1 z dnia 7.04.2020
do

REGULAMINU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO
DO PRZEDSZKOLAMIEJSKIEGO NR 84W ŁODZI

Na podstawie:

ZARZĄDZENIE Nr 3717/VIII/20 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 31.III. 2020 r. w sprawie
ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli oraz do klas pierwszych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2020/2021.

§ 1

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAPISÓWDZIECI DO PRZEDSZKOLA

Punkt 7 otrzymuje brzmienie:

7.Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 należy składać
w terminie od 4 maja 2020 od godziny 8.00 do 15 maja 2020 r. do godziny 15.00. Druk
wniosku będzie dostępny w przedszkolu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta
Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja – Nabór do przedszkoli)

- załącznik nr 3.
Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli
miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają
listę wybranych placówek według preferencji. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy
korzystają z Internetu;

a) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
b) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich

placówkach wskazanych we wniosku.

§ 2
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA
MIEJSKIEGO NR 84 W ŁODZI

Punkt 4, 5 otrzymuje brzmienie:

4. Listy, o których mowa w ust.3 punkcie 1 (zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych )
podaje się do publicznej wiadomości dnia 27 maja o godzinie 15.00 z umieszczenie
widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Miejskiego nr 84. załącznik nr 6,7

5. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 11 maja
2020 od godziny 8.00 do 14 maja do godziny 15.00. zobowiązani są do złożenia
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potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 84 , załącznik nr 8. Potwierdzenie
woli przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć w siedzibie przedszkola.

Nie potwierdzenie woli w terminie przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia
kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 84

6. Listy o których mowa w ust.3 punkt 2 (dzieci przyjętych, nieprzyjętych) podaje się
do publicznej wiadomości 5 czerwca o godzinie 15.00 - załącznik nr 9,10 .
W tym dniu podawana jest również informacja dotycząca liczby wolnych miejsc lub ich braku.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - art.131 ust.2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z póz .zm).
Dzień podania do publicznej wiadomości listy , jest określany w formie adnotacji
umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148,
z póz .zm).

Listy podane do publicznej wiadomości są publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia
terminów o których mowa w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z póz .zm)

7. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte
do Przedszkola Miejskiego nr 84 na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się
do przedszkola celem podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług
świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021 .
Informacje będą podpisywane w terminie OD 22 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2020r.
W przypadku gdy informacja nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to
potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata
z listy przyjętych.

§ 3
REKRUTACJAUZUPEŁNIAJĄCA

Punkt 3 otrzymuje brzmienie:

1. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 21 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny , na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

§ 4
POSTANOWIENIAKOŃCOWE
Dopisuje się punkt 5
5. Dopuszcza się dokonywanie zmian w regulaminie w sytuacjach
-decyzji Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
-decyzji MEN, KO, WE
-wydanych Zarządzeń Prezydent Miasta Łodzi



3


