
ZARZ1\DZENIE Nr 8lr1 NIII/19 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia t1¥ ftiYCl.m·o. 2019 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyj~cie kandydata do przedszkola 
prowadzonego przez Miasto LOd:i:, wykorzystywanego w post~powaniu rekrutacyjnym. 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2S00), art. IS2 w zwi¢u z art. 29 ust. 2 pkt 2, 
art. 149. art. ISO, art. IS6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 996. 1000. 1290, 1669 i 224S) 

zarzltdzam, co nast~puje: 

§ I. Okreslam wz6r wniosku 0 przyjl(cie kandydata do przedszkola prowadzonego przez 
Miasto L6dz, wykorzystywanego w postl(powaniu rekrutacyjnym, stanowi'lcy zal'lcznik 
do niniej szego zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto L6dz. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzl(du Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarz'ldzenie Nr 7701NIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 lutego 
2018 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyjl(cie kandydata do przedszkola 
prowadzonego przez Miasto L6dz, wykorzystywanego w postl(powaniu rekrutacyjnym. 



Zahtcznik 
do zarz~dzenia Nr 80 NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdniaAl~pnf/2.. 2019r. 

WNIOSEK 0 PRZYJF;CIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO 
PRZEZ MIASTO LODZ 

* Pala zaznaczone gwiazdk'l. Sit obowiqzkowe do wypelnienia w formularzu 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL* 

W przypadku braku numeru PESEL nalety podae rodzaj, 
iseri~ oraz Dumer innego dokumentu tozsamosci' 
1 

Imi~* 

Nazwisko* Data urodzenia* I 

I 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDA TA 

-

Wojew6dztwo* I Powiat* 

, 

',Gmina* , Miejscowosc* 

, 

Utica'" 
Nr domu*/Nr 
mieszkania 

: Kad pocztowy* Paezta'" 
I 

II. DANE OSOBOWE RODZICOWI PRAWNYCH OPIEKUNOW 

FANE OSOBOWE MA ~KIIOPIEKUNKI PRA WNEJ 

I . ' Iml~* iNaZWiSkO* 

ADRES ZAMIESZKANIA MA TKII PRA WNEJ OPIEKUNKI 

!powiat* 
I 

! Wojew6dztwo* i 
I 

I 

I 

Gmina* Miejscowosc* 

: Nr damu*tNr I Uliea'" 
mieszkania i 

i 

i Kad pocztowy* Paezta'" 

DANE KONT AKTOWE MA TKII PRA WNEJ OPIEKUNKI 

I 

: 

, 

, 

I 



Numer telefonu 

Adres poczty elektronicznej, 0 ile 
rodzic/opiekun prawny taki adres 

Iposiada 

DANE OSOBOWE OJCAI PRA WNEGO OPIEKUNA 

lmif* 
I 

! 

FDRES ZAMIESZKANIA OJCAI PRA WNEGO OPIEKUNA 

! 

iWojew6dztwo* I 

, 

Gmina* 

Ulica* 

Kod pocztowy'" 

I DANE KONTAKTOWE OJCAI PRA WNEGO OPIEKUNA 

Numer telefonu 

Adres poczty elektronicznej, 0 He 
rodzic/opiekun prawny taki adres 

I posiada 

Nazwisko* 

Powiat* 

Miejscowosc* 
i ! 

,Nr domu*/Nr 
I mieszkania 

I 

, 

Poczta'" 
I 

III. INFORMACJE 0 ZLOZENIU WNIOSKU 0 PRZY J~CIE KANDYDATA. 
WYBRANE PRZEDSZKOLA (kolejnosc przedszkoli jest istotna w procesie rekrutacji) 

Lp. Nazwajednostki - Nazwa grupy rekrutacyjnej 

I. 

IV. INFORMACJE 0 SPELNIANIU KRYTERIOW REKRUTACJI 

I 

• KRYTERIA USTAWOWE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJf\CYMIICH SPELNIANIE 

I Wielodzietnosc rodziny kandydata. 

W eelu potwierdzenia spetnienia kryterium nalety zloiyc oswiadezenie 0 wielodzietnosci rodziny . 
kandydata. I 

! 

I. ! TAK 
Oswiadezenie sklada si~ pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszywyeh zeznan. 
SkladajC\.ey oswiadezenie jest obowiltzany do zawareia w nim klauzuli nast~pujltcej trdci: ,,Jestem 
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadezenia". Klauzula ta zast~puje 
pouezenie organu 0 odpowiedzialnosei kamej za skladanie falszywyeh zeznan. 

Niepetnosprawnosc kandydata. 
, 

2. i TAK 

, , 
! 

, 

I 

i , 

, 

, 

! 

NIE 

! 
I 

NIE 
I 



I 
W celu potwierdzenia spe1nienia kryterium naleiy zlozyc orzeczenie o potrzebie ksztalcenia 

! 

specjalnego wydane ze wzgl~du oa niepelnosprawnosc, orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub ! 

! 
o stopniu niepelnosprawnosci. 

Oryginal, notarialnie poswiadclona kopia alba urz~dowo poswiadclony, zgodnie z art. 763 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2018 f. 

poz. 2096) odpis lub w)'ciztg z dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc Z oryginalem przez 
rodzica kandydata. 
Niepelnosprawnosc jednego z rodzic6w kandydata. 

I 

W celu potwierdzenia spe1nienia kryterium naleiy ztoiyc orzeczenie 0 niepe1nosprawnosci lub 
, 

o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 

3. 
27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i 
niepetnosprawnych (Oz. U. z 2018 r. poz. 511, z poin. zm.). 

spotecznej oraz zatrudnianiu os6b 
TAK NIE 

Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia alba urz~dowo poswiadczony, zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego, odpis lub wyci'tg 
z dokumentu. 
Niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata. 

W celu potwierdzenia spelnienia kryterium nalezy zlozyc orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 
o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowa.zne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 

4. 
27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji 
niepelnosprawnych. 

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 
TAK NIE 

Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo urzydowo pos\ .... iadczony, zgodnie z art. 76a § I 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego, odpis lub wyci'tg 
z dokumentu. 
Niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata. 

i , 
, 

W celu potwierdzenia nalezy zlozyc orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane! 
5. ! TAK NIE 

ze wzglydu na niepelnosprawnosc, lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy : 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob I 

, niepelnosprawnych. 
Samotne wychowywame kandydata " rodZlOIe I 
W celu potwierdzema nalezv przedlozyc prawomocny wyrok s,!du rodzinnego orzekaj'!cy rozwod 
lub separac.i~ lub akt zgonu oraz oswiadczenie 0 samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
nie\\'Ychowywaniu zadnego dziecka wspolnie z jego rodzicem. 

Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w punkcie 6. sklada silt pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za 
6. skladanie falszywych zeznan. Skladaj,!cy oswiadczenie jest obowi&;zany do zawarcia w nim TAK NIE 

klauzuli nast~puj,!cej trdci: ")estem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego 
oswiadczenia". Klauzula ta zast~puje pouczenie organu 0 odpowiedzialnosci kamej za skladanie 
falszywych zeznan". 

! 

, Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo urzydowo poswiadczony, zgodnie z art. 76a § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego, odpis lub wyci(lg 
z dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z orvginalem orzez rodzica kandvdata. 
Objycie kandydata piecz,! zast~pcz,!. 

I 

, W celu potwierdzenia spelnienia kryterium naleiy zloiyc dokument poswiadczaj<\cy obj~cie 

i dziecka pieczEl zast~pczct zgodnie z ustawl'\. z dnia 9 czerwca 2011 r. 0 wspieraniu rodziny i 
7. i systemie pieezy zast,pezej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z poin. zm.l TAK NIE 

! i I 

Oryginal, notarialnie poswiadezona kopia albo urz,dowo poswiadezony, zgodnie z art. 76a § I i 

, 

_J : 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania administracyjnego, odpis lub wyci'tg 
z dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z orvginalem przez rodzica kandvdata. 

KRYTERIA UCHWALONE PRZEZ ORGAN PROWADZ~CY-
: Spelnienie przez kandydata kryteri6w okreslonych przez organ prowadzJtcy jest potwierdzane oswiadczeniami. 
, , 

8. i Rodzenstwo dziecka kontynlluj'lcego edukacjtt \V placowce pierwszego wyboru. 
I 

TAK NIE ! 

9. 
Oziecko obojga rodzicow pracuj<\Cych lub studiuj'lcych w formie studiow stacjonamych, kryterium 

TAK NIE stosuje si~ rowniez do rodzica samotnie wychowuj'lcego dziecko. 



: 10 ! Dziecko zgloszone na pobyt dluzszy nii godziny realizacji 
i . i opieki. 

bezptatnego nauczania, wychowania TAK I 

! 
Dziecko ucz~szczaj<tce do ilobka w roku rekrutacji. TAK i II. , 

! 12. Dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrozone obj~ciem piecz<t zast~pcz<t. ! TAK 

, 

~ZieCkO zamieszkujttce w odleglosci do 3 km od pJac6wki. TAK 

Rodzina wielodzietna - rodzina wychowuj<tca troje i wi~cej dzieci. 

Osoba niepelnosprawna - osoba posiadaj<tCa orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci 
lub orzeczenie r6wnowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej 
oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. 

Samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pann~, kawalera, wdow~, wdowca, osob~ pozostaj<tc<t 
w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem s<\.du, osoby rozwiedzion'\. chyba ie osoba taka wychowuje wsp61nie 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

Piecza zastfPcza - rodzina zast~pcza (spokrewniona, niespokrewniona, niezawodowa, zawodowa, zawodowa pelni<\.ca 
funkcj~ pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka. plac6wka opiekunczo - wychowawcza, 
plac6wka opiekuilczo - terapeutyczna, interwencyjny osrodek preadopcyjny. 

Do wniosku dolJtczam dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajllce spelnianie kryteriow wymienionych w punktach. 

L6di. dnia .......................................... . 
podpis matkil prawnej opiekunki 

L6di, dnia. 
podpis ojcal prawnego opiekuna 

Adminislralorem danych osobowych jesl dyreklor przedszkola, do klorego zgloszono kandydata. 
Dane przetwarzane s~ w eelu realizaeji ezynnosci urz~dowyeh zwi~zanyeh z przyj~ciem do przedszkola 
prowadzonego przez Miaslo L6d:!. Macie Panstwo prawo do dosl~pu i sproslowania danych oraz 
ograniczenia przelwarzania danych, na zasadach okreSionych w rozporzqdzeniu Parlamenlu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku 
z przelwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46IWE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sir. I). 
Szezeg610wa klauzula informacyjna jest dost~pna na stronie internetowej oraz w sekretariacie przedszkola, 
do klorego zlozono wniosek. 

NIE I 
I 

NIE 
I 

NIE 
I 

NIE 
I 


