
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez  
Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016 

 
 
 
Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że postępowanie 
uzupełniające do rekrutacji prowadzone będzie zgodnie z niżej wymienionymi terminami:  
 

1) termin składania wniosków wraz z załącznikami – 18–25 maja 2015 r.; 

2) posiedzenia komisji rekrutacyjnej /analiza dokumentów, żądanie dokumentów 

potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, rozpatrywanie 

wniosków/ – 26–27 maja 2015 r.; 

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego 

w szkole podstawowej – 29 maja 2015 r. godz.  800; 

4) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego, w którym dziecko zostało 

zakwalifikowane – do 3 czerwca 2015 r. /brak potwierdzenia jest 

równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym 

w szkole podstawowej/;  

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

– 9 czerwca 2015 r. godz. 800; 

6) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych; 

7) przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 5 dni od daty 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

8) składanie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 7 dni od 

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia; 

9) rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 7 dni od 

dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 

Postępowanie uzupełniające dotyczy zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Zgierz: 

 dzieci nieprzyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w rekrutacji 
zasadniczej, 

 dzieci, które nie brały udziału w rekrutacji zasadniczej. 
 

Wykaz szkół i przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające : 

Lp. Imię i 
nazwisko 
dyrektora 

Nazwa placówki Telefon e–mail                                                    
www 

1 Małgorzata 

Tomczak 

Miejskie Przedszkole nr 6 

95–100 Zgierz 

ul. Gałczyńskiego 38 

42 716 20 35 przedszkole6zgierz@wp.pl 

www.mp6zgierz.wikom.pl 

mailto:przedszkole6zgierz@wp.pl
http://www.mp6zgierz.wikom.pl/


Lp. Imię i 
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Nazwa placówki Telefon e–mail                                                    
www 

2 Marzenna 

Gradowska 

Miejskie Przedszkole nr 7 

95–100 Zgierz 

ul. Długa 62 

42 716 23 87 mp7zgierz@poczta.onet.pl 

www.mp7zgierz.wikom.pl 

3 Elżbieta 

Ostachowicz 

Miejskie Przedszkole nr 8 

95–100 Zgierz 

ul. Łódzka 86 

42 716 28 39 mp8zgierz@wikom.pl 

www.mp8zgierz.wikom.pl 

4 Anna 

Adamczewska-

Walczak 

Miejskie Przedszkole nr 9 

"Słoneczny Dom" 

95–100 Zgierz 

ul. Dubois 10 

42 716 57 49 slonecznydom@interia.pl 

www.mp9zgierz.wikom.pl 

5 Ewa Cuber  Miejskie Przedszkole nr 10 

95–100 Zgierz 

ul. Ossowskiego 26 

42 716 42 08 

 

mp10zgierz@wikom.pl 

www.mp10zgierz.wikom.pl 

6 Dorota 

Andrzejewska-

Tworek 

Miejskie Przedszkole nr 12 

95–100 Zgierz 

ul. Gałczyńskiego 30 

42 716 52 54 

 

topola@wikom.pl 

www.topola.wikom.pl 

   7 Grażyna 

Różalska 

Miejskie Przedszkole nr 13 

im."Bajkowe Przedszkole" 

95–100 Zgierz 

ul. Słowackiego 8 

42 716 25 73 mp13zgierz@wikom.pl 

www.mp13zgierz.wikom.pl 

8 Małgorzata 

Bartosik 

Miejskie Przedszkole nr 15 

95–100 Zgierz 

ul. Boya-Żeleńskiego 10 

42 716 53 76 mp15zgierz@wikom.pl 

www.mp15zgierz.wikom.pl 

9 Paweł 

Marynowicz  

Szkoła Podstawowa nr 10 

95–100 Zgierz 

ul. Ozorkowska 68/70 

42 716 47 09 sp10zgierz@interia.pl 

www.sp10.miasto.zgierz.pl 
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