
UCHWAŁA NR XIX/171/2016
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 1 lutego 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, 
oraz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Pabianice

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art.20c ust. 4 i 6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pabianice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Określa się kryteria naboru drugiego etapu rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pabianice, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do 
uchwały.

3. Dla kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 określa się liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do ich 
potwierdzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Marek Muszczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/171/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 1 lutego 2016 r.

Kryteria do szkół podstawowych Liczba punktów Dokumenty
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
placówki, do której składany jest 
wniosek

10 Dane potwierdza Dyrektor Szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy 
Pabianice

20 Oświadczenie rodzica /prawnego 
opiekuna

Kandydat spełnia obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w tej 
szkole

10 Dane potwierdza Dyrektor Szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

Kryteria do gimnazjum Liczba punktów Dokumenty
Wyniki nauczania – ocena za I półrocze 
w klasie VI szkoły podstawowej  z 
języka polskiego :
ocena celująca – 15 punktów
ocena bardzo dobra – 10 punktów
ocena dobra – 5 punktów

5-15 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej

Wyniki nauczania – ocena za I półrocze 
w klasie VI szkoły podstawowej  z 
języka angielskiego ( lub innego języka 
obcego):
ocena celująca – 15 punktów
ocena bardzo dobra – 10 punktów
ocena dobra – 5 punktów

5-15 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej

Wyniki nauczania – ocena za I półrocze 
w klasie VI  szkoły podstawowej z 
matematyki :
ocena celująca – 15 punktów
ocena bardzo dobra – 10 punktów
ocena dobra – 5 punktów

5-15 Zaświadczenie ze szkoły podstawowej

Ocena zachowania za I półrocze w 
klasie VI szkoły podstawowej:
-zachowanie wzorowe – 15 punktów
- zachowanie bardzo dobre – 10 unktów
- zachowanie dobre – 5 punktów

5-15 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej

Świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem

10 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej

Kandydat spełniał obowiązek szkolny w 
szkole podstawowej, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Pabianice

30 Zaświadczenie ze szkoły 
podstawowej

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do 
placówki, do której składany jest 
wniosek

10 Dane potwierdza Dyrektor Szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

Id: D98FEEB6-DEA9-4DF2-AB36-00785FE9A371. Uchwalony Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/171/2016

Rady Gminy Pabianice

z dnia 1 lutego 2016 r.

KRYTERIA NABORU I PUNKTACJA OKREŚLONA PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE NA TERENIE GMINY PABIANICE, STOSOWANE NA 

DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Nazwa kryterium Liczba punktów Dokumenty
Uczęszczanie starszego rodzeństwa 
kandydata do przedszkola, (oddziałów 
przedszkolnych) lub szkoły, do której 
został złożony wniosek o przyjęcie

10 Dane potwierdza Dyrektor Szkoły 
na podstawie dokumentacji będącej 
w posiadaniu szkoły

Aktywność zawodowa obu rodziców 
albo rodzica samotnie wychowującego 
kandydata

10 Zaświadczenia/zaświadczenie z 
zakładu pracy o aktualnym 
zatrudnieniu, wydane nie wcześniej 
niż jeden miesiąc przed złożeniem 
wniosku
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