WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA
PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj,
serię oraz numer innego dokumentu potwierdzającego
tożsamości:
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW
DANE OSOBOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DANE KONTAKTOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Numer telefonu*
Adres poczty elektronicznej, o ile
rodzic/opiekun prawny taki adres
posiada
DANE OSOBOWE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Imię*

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr
mieszkania

Kod pocztowy*

Poczta*

DANE KONTAKTOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Numer telefonu*
Adres poczty elektronicznej, o ile
rodzic/opiekun prawny taki adres
posiada
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III. INFORMACJE O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA.
WYBRANE PRZEDSZKOLA (kolejność przedszkoli jest istotna w procesie rekrutacji)
Lp.

Nazwa jednostki – Nazwa grupy rekrutacyjnej

1
2
3

IV. INFORMACJE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW REKRUTACJI

KRYTERIA USTAWOWE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI ICH SPEŁNIANIE
1

Wielodzietność rodziny kandydata.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata.
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2

Niepełnosprawność kandydata.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868,
996, 1579 i 2138) odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez rodzica kandydata.

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 511, z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu.

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu.
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5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
W celu potwierdzenia należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Oryginał, notarialne poświadczenia kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6

TAK

NIE

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
W celu potwierdzenia należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

TAK

NIE

TAK

NIE

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań".
7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka
pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.)
Oryginał notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

KRYTERIA UCHWALONE PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY.
Spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzone oświadczeniami

8

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru.

TAK

NIE

9

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych.

TAK

NIE

10

Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

TAK

NIE

11

Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.

TAK

NIE

12

Dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą.

TAK

NIE

13

Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki.

TAK

NIE

Rodzina wielodzietna - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.
Osoba niepełnosprawna - osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoby rozwiedzioną, chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Piecza zastępcza - rodzina zastępcza (spokrewniona, niespokrewniona, niezawodowa, zawodowa, zawodowa
pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo wychowawcza, placówka opiekuńczo - terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
Do wniosku dołączam dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych
w punktach:
.........................................................................................................................................................

Administratorem danych osobowych jest dyrektor przedszkola, do którego zgłoszono
kandydata. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych związanych z
przyjęciem do przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź.
Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania
danych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1).
Szczegółowa klauzula informacyjna jest dostępna na stronie internetowej oraz w
sekretariacie przedszkola, do którego złożono wniosek.

Łódź, dnia …………………………

……………………………………………………………………
podpis matki/opiekunki prawnej

Łódź, dnia …………………………

……………………………………………………………………
podpis ojca/opiekuna prawnego

