
ZARZ1\DZENIE Nr tr'3-1 NIl/IS 

PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia fjJ( luleqo 2015 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyj~cie kandydata do przedszkola 

prowadzonego przez miasto L6di wykorzystywanego w post~powaniu rekrutacyjnym. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 

(Oz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 92 ust. 1 pkt 2 

i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorz'ldzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), w zwi'lzku z art. 20v, art. 20s, art. 20t, art. 20z 

i art. 20zf pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256. poz. 2572. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 

poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, 

z 2006 r. Nr 144. poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80. poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, 

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 

I\r 6. poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, 2011 r. 

Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz 887 i Nr 205, poz. 1206, 

z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 

290. 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Okreslam wz6r wniosku 0 przyj~cie kandydata do przedszkola prowadzonego 

przez miasto L6dz, wykorzystywanego w post~powaniu rekrutacyjnym, stanowi'lcy za1'lcznik 

do niniejszego zarz'ldzenia. 

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

miasto L6dz. 



§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 

\\ Departamencie Spraw Spolecznych Urzttdu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

~."JU"" ZDANOWSKA 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr ct9-t lVII/IS 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1/-( WeAf' 2015 r. 

WNIOSEK 0 PRZY J~CIE KANDYDAT A DO PRZEDSZKOLA PROW ADZONEGO 
PRZEZ MIASTO LODZ 

* Pola zaznaczone gwiazdk'l S'l obowi'lzkowe do wypelnienia w formularzu 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA 

Imi~* 

Nazwisko* 

PESEL* 
, 

I Data urodzenia * dzien miesiqc rok 

I W przypadku braku numeru PESEL nalezy podac rodzaj, seri~ oraz numer innego dokumentu tozsamosci: 
I 

I 

Adres zamieszkania kandydata 
I 

, Wojew6dztwo* Ulica* 

Powiat * Nr budynku* Nr Iokalu 

: Gmina * 
Kod 

I pocztowy * 

Miejscowosc * Poczta * 

II. DANE OSOBOWE RODZICOW/OPIEKUNOW PRA WNYCH 

Matka / Opiekunka prawna Ojciec / Opiekun prawny 

Imi~ i nazwisko* 

Numer telefonu 

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

I posiada 



ADRES ZAMIESZKANIA RODZICOW/OPIEKUNOW PRA WNYCH 

Wojew6dztwo* 

Powiat* 

Gl11ina* 

M iej scowosc* 

Ulica* 

Nr budynku* 

Nr lokalu 

Kod pocztowy* 

Poczta* 

III. INFORMACJA 0 ZLOZENIU WNIOSKU 0 PRZYJ~CIE KANDYDATA. 
WYBRANE PRZEDSZKOLA (kolejnosc przedszkoli jest istotna w procesie 
rekrutacji) 

L.p. Nazwa jednostki Grupa 

I. 

') 

I 3. 
i 

IV. INFORMACJA 0 SPELNIANIU KRYTERIOW OKRESLONYCH 

W USTA WIE 0 SYSTEMIE OSWIATY I ZALl\CZNlKACH DO 

WNIOSKU POTWIERDZAJl\CYCH ICH SPELNIENIE 
KRYTERIUM WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJJ\CYM JEGO SPELNIENIE 

I) Wielodzietnosc rodziny kandydata. 

W celu potwierdzenia spelnienia kryterium nalezy zloZyc oswiadczenie Tak 
o wielodzietnosci rodziny kandydata. 

Oswiadczenie sklada si~ pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za skladanie 
falszywych zeznan. Skladaj'lcy oswiadczenie jest obowi'lzany do zawarcia w nim 
klauzuli nast~puj'lcej tresci: ,,Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za Nie 
zlozenie falszywego oswiadczenia". Klauzula ta zast~puje pouczenie organu 0 

odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszywych zeznan. 

2) Niepelnosprawnosc kandydata. 

W celli potwierdzenia spelnienia kryteriul11 naleZy zloZyc orzeczenie 0 potrzebie Tak 
ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl~du na niepetnosprawnosc, orzeczenie 
o niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepetnosprawnosci. 

Oryginal. notarialnie poswiadczona kopia albo urz~dowo poswiadczony, zgodnie 
z 311. 76a § I Kodeksu post~powania administracyjnego, odpis lub wyci<tg Nie 
z dokul11entu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginatem przez rodzica 
kandydata. 



3) Niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata. 

W celu potwierdzenia spelnienia kryterium naleZy zloZyc orzeczenie 
o niepelnosprawnoSci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 

Tak 

rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. f---------------j 
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791,1446 
i 1645 orazz2014r.poz. 598,877, 1198, 1457i 1873). 

Oryginal, notarialnie poswiadczona kopia albo urz«dowo poswiadczony, zgodnie 
z art. 76a ~ I Kodeksu post«powania administracyjnego, odpis lub wyci'lg z 
dokumentu. 
4) Niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata. 

W celu potwierdzenia spelnienia kryterium naleZy zloZyc orzeczenie 0 

niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie 

Nie 

Tak 

rownowazne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. f---------------j 
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepe/nosprawnych. 

OryginaL notarialnie poswiadczona kopia albo urz«dowo poswiadczony, zgodnie 
z art. 76a § I Kodeksu post«powania administracyjnego, odpis lub wyci'lg z 
dokumentu. 
5) Niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata. 

W celu potwierdzenia nalezy zloZyc orzeczeme 0 potrzebie ksztakenia 
specjalnego wydane ze wzgl«du na niepelnosprawnosc, lub orzeczenie 
rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 

rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych. 

Or) gina/, notarialnie poswiadczona kopia albo urz«dowo poswiadczony, zgodnie 
z art. 76a ~ I Kodeksu post«powania administracyjnego, odpis lub wyci'lg z 
dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez rodzica 
kandydata. 
6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 

W celu potwierdzenia nalezy przedloZyc prawomocny wyrok s'ldu rodzinnego 
orzekajctcy rozw6d lub separacj« lub akt zgonu oraz oswiadczenie 0 samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu zadnego dziecka wspolnie zjego 
rodzicem. 

Oswiadczenie, 0 ktorym mowa w punkcie 6, sklada si« pod rygorem 
odpowiedzialnoSci kamej za skladanie falszywych zeznan. Skladajctcy 
oswiadczenie jest obowictzany do zawarcia w nim klauzuli nast«puj<tcej tresci: 
.Jestem swiadomy odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego 
oswiadczenia". Klauzula ta zast«puje pouczenie organu oodpowiedzialnosci 
karnej za skladanie falszywych zeznan. 
7) Obj~cie kandydata piecz!! zast~pcz!!. 

W celu potwierdzenia spelnienia kryterium naleZy zloZyc dokument 
poswiadczajctcy obj«cie dziecka piecz<t zast«pcz<t zgodnie z ustaw<t z dnia 9 
czerwca 20 II r. 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast«pczej (Dz. U. z 
2013r.poz.135, 154,866i 1650orazz2014r.poz.619, 1188i 1198). 
OryginaL notarialnie poswiadczona kopia albo urz«dowo poswiadczony, zgodnie 
z art. 76a § I Kodeksu post«powania administracyjnego, odpis lub wyci'lg z 
dokumentu lub kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem przez rodzica 
kandydata. 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 

Tak 

Nie 



Rodzina wielodzietna - rodzina wychowujetca troje i wi<tcej dzieci. 

Osoba niepelnosprawna - osoba posiadajetca orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu 
niepelnosprawnosci lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 
niepelnosprawnych. 

Samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pann<t, kawalera, wdow<t, 
wdowca, osob~ pozostajetcet w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem Setdu, osoby 
rozwiedzionet, chyba ze osoba taka wychowuje wspolnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem. 

Piecza zast~pcza - rodzina zast~pcza (spokrewniona, niespokrewniona, niezawodowa, 
zawodowa, zawodowa pelnietca funkcjy pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna), 
rodzinny dom dziecka, placowka opiekunczo - wychowawcza, placowka opiekunczo -
terapeutyczna, interwencyjny osrodek preadopcyjny. 

Do wniosku dol~czam dokumenty lub oswiadczenia potwierdzaj~ce spelnianie 
kryteriow wymienionych w punktach ........... . 

1. 

2. 

3. 

V. INFORMACJA 0 SPELNIANIU KRYTERH1W USTALONYCH PRZEZ 
ORGAN PROW ADZ1\CY 

We wlasciwej rubryce (Tak/Nie) prosz~ zakreslic odpowiednia odpowiedz przy 
kaidym z 6 kryteriow 

KRYTERIUM 

Rodzenstwo dziecka kontynuuj'lcego edukacj~ w placowce TAK 
pierwszego wyboru. NIE 

Dziecko obojga rodzicow pracuj'lcych lub studiuj'lcych w TAK 
formie studiow stacjonarnych. NIE 
Dziecko zgloszone na pobyt dluzszy niz godziny realizacji TAK 
bezplatnego nauczania, wychowania i opieki. NIE 

I---
Dziecko ucz~szczaj'lce do zlobka w roku rekrutacji. 4. TAK 

NIE 
5, Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego TAK 

zagrozone umieszczeniem w zast~pczych formach opieki. NIE 

1

6
. 

TAK 
Dziecko zamieszkuj'lce w odleglosci do 3 km od placowki. 

NIE I 

Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwaly Nr V/SO/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 21 stycznia 
2015 r. w sprawie okreslenia kryteriow branych pod uwag~ na drugim etapie 



post~powania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im okreslonej 
liczby punktow (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego poz. 405), spelnienie przez kandydata 
kryteriow okreslonych przez organ prowadz~cy jest potwierdzane oswiadczeniami. 
Do wniosku dol~czam stosowne oswiadczenia potwierdzaj~ce spelnianie kryteriow 
wymienionych w punktach .... 

VI. INFORMACJE DODATKOWE1 

CZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU 

Pobyt w godzinach I Do: 

KORZYSTANIE Z WYZYWIENIA (prosz~ zaznaczyc odpowiednio TAK lub NIE) 

SNIADANIE TAK NIE 

OBIAD TAK NIE 

PODWIECZOREK TAK NIE 

VII. INFORMACJE MOG1\CE MIEC ZNACZENIE PODCZAS POBYTU 

DZIECKA W PRZEDSZKOLU I 

Stan zdrowia dziecka 

Stosowana dieta 

Rozw6j psychofizyczny dziecka 
(~zczeg6Ine zdolnosci i 
1Illliejtt:tnosci dziecka, szczeg6lne 
potrzeby) 

I pole niewymagalne (rodzic decyduje czy i jakie informacje zamieszcza). 

WAZNE 

Dane osoho11'e zbierane sq w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiqzek podania danych 

ltynika z art. 20c, art. 20s, art. 20t, art. 20v i art. 20z usta11'Y z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 

() .~ys/emie oswiaty. Skladajqcy wniosek ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo 

dos/I(.pu do tre,\'ci danych 11' nim zawartych i ich poprawiania. 

TY 171)'.\'1 lIs/alty z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. 

po~. 1182 i 1662) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor 

p,'lhlicznego przedszkoia, w kt6rym zgloszenie zostalo zlozone. 



O<'H'iudczeniu skluda si? pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie Jalszywych 

zeznan. Skladajqcy o.<,wiadczenie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nast?pujqcej 

tre.s-ci: "Jesfem .5wiadomy odpowiedzialno.5ci karnej za zlozenie Jalszywego o.5wiadczenia". 

Klauzula fa zast?puje pouczenie organu 0 odpowiedzialnosci karnej za skladanie Jalszywych 

zeznun. 

L6di . dnia .......................... .. 
podpis matki lopiekunki prawnej 

L6M. dnia .......................... .. 
podpis ojca lopiekuna prawnego 


