
ZARZ1\DZENIE Nr81<61 NIII/20 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 

z dnia 110 lW~o 2020 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyjcrcie kandydata do klasy pierwszej szkoly 
podstawowej prowadzonej przez Miasto L6dz. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 149, art. 150, art. 152 i art. 156 
w zwiqzku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818,2197 i 2248) 

zarz~dzam, co nastcrpuje: 

§ 1. Okreslam wz6r wniosku 0 przyjycie kandydata do klasy pierwszej szkoly 
podstawowej prowadzonej przez Miasto L6dz, stanowiqcy zalqcznik do niniej szego 
zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierzam dyrektorom szk61 podstawowych 
prowadzonych przez Miasto L6dz. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarzqdzenie Nr 142NIIII18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 grudnia 
2018 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyjycie kandydata do klasy pierwszej szkoly 
podstawowej prowadzonej przez Miasto L6dz. 

§ 5. Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania. 



Zaht-cznik 
do zarz,!dzenia Nr ~ tg...f IVIIII20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 lM;f(A?f' 2020 r. 

Nr wniosku ......................... .. 
WNIOSEK 

o PRZY JF;CIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOLY PODSTA WOWEJ 
PROW ADZONEJ PRZEZ MIASTO LODZ 

W ROKU SZKOLNYM ......... . 

(dotyczy KANDYDATOW ZAMIESZKALYCH POZA OBWODEM SZKOLYj 

* Pola zaznaczone gwiazdkll- Sll- obowill-zkowe do wypelnienia 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL* 1 

Seria i numer paszportu 
lub innego dokumentu 
potwierdzaj~cego 

tozsamosc (w 
przypadku braku nr 
PESEL) 

Imi~* 

Nazwisko* Data urodzenia* 

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDA TA 

Wojew6dztwo* Powiat* 

Gmina* Miejscowosc* 

Ulica* Nr domu*/Nr mieszkania 

Kod pocztowy* 

DANE OSOBOWE MA TKI/PRA WNEJ OPIEKUNKI 

Rodzic/opiekun 
Opiekun prawny z 
(niepotrzebne Rodzic Opiekun prawny Nie zyje Nieznany nieznanym 
skreslic) adresem 

zamieszkania 

Imi~* I Nazwisko* 1 
ADRES ZAMIESZKANIA MA TKI/PRA WNEJ OPIEKUNKI 

Wojew6dztwo* Powiat* 

Gmina* Miejscowosc* 

U1ica* Nr domu*/Nr mieszkania 

Kod pocztowy* 

DANE KONTAKTOWE MA TKIIPRA WNEJ OPIEKUNKI (0 ILE POSIADA) 

Telefon 

Adres e-mail 

DANE OSOBOWE OJCA/PRA WNEGO OPIEKUNA 

Rodzic/opiekun 
Opiekun prawny z 
(niepotrzebne Rodzic Opiekun prawny Nie zyje Nieznany nieznanym 
skreslic) adresem 

zamieszkania 

Imi~* 1 
Nazwisko* I 

i ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/PRA WNEGO OPIEKUNA 



Wojewodztwo* Powiat* 

Gmina* Miejscowosc* 

Ulica* Nr domu*/Nr mieszkania 
Kod pocztowy* 

DANE KONT AKTOWE OJCA/PRA WNEGO OPIEKUNA (0 ILE POSIADA) 

Telefon 

Adres e-mail 

WYBOR SZKOLY PODSTA WOWEJ (zgodnie z preferencj~) 

Preferencja Nazwa szkoly/Adres szkoly 

1. 

2. 

3. 

Informacja rodzicow/prawnych opiekunow 0 spelnieniu kryteriow rekrutacyjnych 

Kryteria rekrutacyjne brane pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoly podstawowej prowadzonej 
przez Miasto Lodi 

1. 
Rodzenstwo kandydata ubiega sit( 0 przyjt(cie do tej samej szkoly podstawowej co kandydat lub 

TAK NIE 
iuz do niei ucz~szcza 
Kandydat uczt(szczal, w roku szkolnym poprzedzaj~cym rok szkolny, na Ictory prowadzonajest 

2. rekrutacja, do przedszkola znajduj~cego sit( w obwodzie szkoly podstawowej, 0 przyjt(cie do ktorej TAK NIE 
si~ ubiega 

3. 
Rodzenstwo kandydata uczt(szcza do zlobka lub przedszkola lub innych szkol znajduj~cych sit( w 

TAK NIE 
obwodzie szkoly podstawowej, 0 przyjt(cie do ktorej ubiega sit( kandydat 

4. Niepelnosprawnosc kandydata, ktory ubiega sit( 0 przyjt(cie do oddzialu ogolnodostt(pnego TAK NIE 

5. 
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodzicow (prawnych opiekunow) kandydata znajduje sit( w 

TAK NIE 
obwodzie szkoly podstawowej, 0 przyjycie do ktorej ubiega siy kandydat 

6. 
Szkola podstawowa, 0 przyjt(cie do ktorej ubiega siy kandydat, zostala wybrana w postt(powaniu TAK NIE 
rekrutacyjnym w pierwszei preferencii 

Kryteria rekrutacyjne brane pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym do oddzialow sportowych 

7. Wielodzietnosc rodziny kandydata TAK NIE 

8. Niepelnosprawnosc kandydata TAK NIE 

9. Niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata TAK NIE 

10. Niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata TAK NIE 

11. Niepelnosprawnosc rodzenstwa kandydata TAK NIE 

12. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie TAK NIE 

13. Objt(cie kandydata piecz~ zastt(pcz~ TAK NIE 

Rodzina wielodzietna - rodzina wychowuj~ca troje i wit(cej dzieci. 

Osoba niepelnosprawna - osoba posiadaj~ca 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z poin. zm.). 

Samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pannt(, kawalera, wdowt(, wdowca, osobt( pozostaj~c~ w separacji 
orzeczonej prawomocnym wyrokiem s~du, osobt( rozwiedzion~, chyba ze osoba taka wychowuje wspolnie co najmniej jedno dziecko 
zjego rodzicem. 

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

Do wniosku zal~czane s~ dokumenty potwierdzaj~ce spelnienie kryteriow branych pod uwag~ w post~powaniu rekrutacyjnym: 

w zakresie plct 1 - oswiadczenie rodzicow (prawnych opiekunow) kandydata, ze rodzenstwo kandydata ubiega siy 
o przyjt(cie do tej samej szkoly podstawowej co kandydat lub juz do niej uczt(szcza, 
w zakresie pkt 2 - zaswiadczenie wydane przez przedszkole znajduj~ce siy w obwodzie szkoly podstawowej , 
o przyjt(cie do ktorej ubiega sit( kandydat, ze uczt(szczal on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzaj~cym rok szkolny, 
na ktory prowadzonajest rekrutacja, 



w zakresie pkt 3 - zaswiadczenie wydane przez zlobek lub przedszkole lub inn,!- szkolt( znajduj,!-c,!- sit( w obwodzie szkoly 
podstawowej, 0 przyjt(cie do kt6rej ubiega sit( kandydat, ze uczt(szcza do niej rodzenstwo kandydata, 
w zakresie pkt 4 - orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczeniem r6wnowaZnym w rozumieniu 
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 
w zakresie pkt 5 - oswiadczenie co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata, ze jego miejsce pracy znajduje sit( 
w obwodzie szkoly podstawowej, 0 przyjt(cie do kt6rej ubi ega sit( kandydat, 
w zakresie pkt 6 - oswiadczenie rodzic6w (prawnych opiekun6w) kandydata, ze szkola podstawowa, 0 przyjt(cie 
do kt6rej ubiega sit( kandydat, zostala wybrana w postt(powaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji, 
w zakresie pkt 7 - oswiadczenie rodzicaJprawnego opiekuna 0 wielodzietnosci rodziny kandydata, 
w zakresie pkt 8-11 kopia orzeczenia 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydanego ze wzglt(du 
na niepelnosprawnosc, orzeczenia 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenia r6wnowaZnego w rozumieniu 
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 
w zakresie pkt 12 - kopia prawomocnego wyroku s,!-du rodzinnego orzekaj,!-cego rozw6d lub separacjt( lub kopia aktu zgonu oraz 
oswiadczenie 0 samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu zadnego dziecka wsp61nie zjego rodzicem, 
w zakresie pkt 13 - kopia dokumentu poswiadczaj,!-cego objt(cie dziecka piecz,!- zastt(pcz,!- zgodnie z ustaw'!- z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastt(pczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z p6zn. zm.). 

Oswiadczenia sklada siy pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanie falszywych 0 oswiadczen. 

Jestem swiadoma/swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych oswiadczen. 

lData i podpis matkilprawnej opiekunki 

lData i podpis ojcaJprawnego opiekuna 

Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoly podstawowej, do kt6rej zgloszono kandydata. Dane 
przetwarzane s~ w celu reaJizacji czynnosci urz~dowych zwi~zanych z przyj~ciem do pierwszej klasy. Macie Panstwo 
prawo do dost~pu i sprostowania danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach okreslonych 
w rozporz~dzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46IWE (og6lne rozporz~dzenie oochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, 
z p6zn. zm.). Szczeg610wa klauzula informacyjna jest dost~pna na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoly 
podstawowej do kt6rej zlozono wniosek. 


