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W uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 26.03.2013 r. informuję, że 
wyniki rekrutacji do miejskich przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych/ prowadzonych przez gminę miasto Zgierz na rok szkolny 2013/2014 
przedstawiają się następująco: 

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolach 1340 

Liczba miejsc organizacyjnych w oddziałach 
przedszkolnych 

225 

Liczba miejsc organizacyjnych ogółem 1565 

Liczba przyjętych do przedszkoli 1388 

Liczba przyjętych do oddziałów przedszkolnych 216 

Liczba przyjętych ogółem 1604 

Liczba nigdzie nie przyjętych z braku miejsc /2013 r./ 200 /roczniki 2009, 2010/ 

Liczba nigdzie nie przyjętych z braku miejsc /2012 r./ 145 

W wyniku rekrutacji gmina miasto Zgierz wywiązała się z obowiązków zawartych w: 
1) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572 z późn.zm./; 

2) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych t y p ó w szkół do innych /Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, 

z późn. zm./; 

3) regulaminie rekrutacji i przyjęć do miejskich przedszkoli /oddzia łów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych/prowadzonych przez gminę miasto Zgierz na rok szkolny 

2013/2014. 
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Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowano w pierwszej kolejności: 
- dzieci 6 letnie, 
- dzieci 5 letnie, 
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 
- dzieci matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności , 
- matek lub ojców wobec, których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, 
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, 
- dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola /w miarę posiadanych 

miejsc/, 
- dzieci, których oboje rodzice pracują /w miarę posiadanych miejsc/. 

W trakcie roku szkolnego prowadzony jest przez dyrektorów szkół i przedszkoli nabór 

uzupełniający dotyczący rodziców, którzy w karcie zgłoszenia wyrazili zgodę na dalsze 

przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji, w celu przyjęcia 

dziecka w sytuacji zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego. 

L up. Prezydenta Miasta Zgierza 


