
ZARZl\DZENIE Nr S1gg NII/18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia 1~ k,l.])ctn~UJ 2018 r. 

w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyj~cie kandydata do klasy pierwszej liceum 
og6Inoksztalc~cego, technikum i szkoly bran:i;owej I stopnia, prowadzonych przez 

Miasto L6dz, na rok szkolny 2018/2019. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt2 
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzctdzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajctce ustaw~ - Prawo oswiatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60,949 i 2203) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Okreslam wz6r wniosku 0 przyj~cie kandydata do klasy pierwszej liceum 
og61noksztalcctcego, technikum i szkoly branzowej I stopnia, prowadzonych przez Miasto 
L6dz, na rok szkolny 2018/2019, stanowictcy zalctcznik do niniej szego zarzctdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzctdzenia powierzam dyrektorom lice6w og61noksztalcctcych, 
technik6w i szk61 branzowych I stopnia, prowadzonych przez Miasto L6dz. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarzctdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi. 

§ 4. Traci moc zarzctdzenie Nr 6043NIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 19 maja 
2017 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku 0 przyj~cie kandydata do klasy pierwszej liceum 
og61noksztalcctcego, technikum i szkoly branZowej I stopnia, prowadzonych przez Miasto 
L6dz. 

§ 5. Zarzctdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 

Hanmi ZDANOWSKA 



Zahtcznik 
do zarzqdzenia NrSfgg NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 42 k;\)jetn/~ 2018 r. 

WNIOSEK 0 PRZYJF;CIE DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGOLNOKSZTALC1\CEGO, 
TECHNIKUM I SZKOL Y BRANZOWEJ I STOPNIA, PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO 

LODZ, NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

Po wypelnieniu wniosku i zapisaniu wniosku w systemie naleZy go wydrukowac, podpisac i dostarczyc do sekretariatu szkoly pierwszego wyboru 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL* I I I 
W przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzaj~cego toisamosc 

~alwisko* 

DANE KONTAKTOWE KANDYDATA 

Adres e-mail** I 
Wyrazam 7god~, aby adres e-mail byl \VYkorzystywany do przesylania nowego hasla 

Wyratam zgod~, aby adres e-mail byl \vykorzystywany do przeslania wynik6w rekrutacji 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Wojew6dztwo* 

Gmina* 

lliea* 

Nr domu*/:"r mieszkania 

DANE OSOBOWE MATKIIOPIEKliNKI PRAWNEJ 

I I 

Drugie Imi\, 

Data urodzenia· 

Powiat· 

Miejscowosc* 

Dzielnica· 

Kod pocztowy* 

Opiekull 
(niepotrzebne skreslic) 

Rodzic I Opiekun prawny I Nie udzielil informacji 

*Imif 

Drugie Imif 

*ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKliNKI PRAWNEJ 

Wojew6dztwo 

Gmina 

liliea 

N r domuJr~ r mieszkania 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKliNKI PRAWNEJ 

Telefon kc ntaktowy 

Adres e-mail"" * 

Wyrazam ; god~, aby adres e-mail byl wykorzystywany do przesylania nowego hasla 

Wy razam ; god~, aby adres e-mail byl \VYkorzystywany do przeslania wynik6w rekrutacji 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKliNA PRAWNEGO 

Opiekull 
(niepotrzebn'skreslic) 

Rodzic Opiekun prawny 

·Nazwisko I 

Powiat 

Miejscowosc 

Dzielnica 

Kod pocztowy 

Nie udzielil inf mnacji 

I I I 

ITAK INIE 

I Nie Zyje 

TAK NIE 

TAK NIE 

I Nie zyje 



Drugie Imif 

*ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWN EGO 

Woje,,,,dztwo Powiat 

Gmina Miejscowosc 

liliea Dzielnica 

Nr domulNr mieszkania Kod pocztowy 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWN EGO 

Telefon kontaktowy 

Adres e-mail**" 

Wyrazam zgod~, aby adres e-mail by! wykorzystywany do przesy!ania nowego has!a TAK NIE 

Wyrazam zgod~, aby adres e-mail by! wykorzystywany do przeslania wynik6w rekrutacji TAK NIE 

Pola oznaczone (*l Sll, wymagane 

** Nadawca informacji przeslanej pocztll, intemetowll, nie gwarantuje jej skutecznego dostarczenia do skrzynki pocztowej adresata 

Zaznaczenie poniiszych kryteri6w wymaga zabtczenia do wniosk6w dokumenrow potwierdzajllcych ich spelnianie 

" 

DODA TKOWE INFORMACJE 0 KANDYDACIE 
-

Kandyda' z problemami zdrowotnymi, ograniczajl!cymi mo:iIiwosci wyboru kierunku ksztalcenia Zt wzgI~du 

na stan z(lrowia. 
Wymagana opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalist:/cznej, TAK )'lIE 

II sprawie pierwszenstwa w przyj"ciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoly ponadgimnazjalnej, 

Wiclodzi( Inose rodziny kandydata. 
~IE Wymagan~ oswiadczenie 0 wielodzietnosci kandydata, TAK 

:'I:iepelnosprawnose kandydata. 
Wymagane orzeczenie 0 potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzgl"du na niepelnosprawnosc kane ydata, 
orzeczeni( 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci kandydata lub orzeczenie r6wnowa:ine w rozumieniu TAK ~IE 
przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b 
niepelnosprawnych (Dz, U, z 2018 r, poz, 511), 

Niepelnmprawnose jednego z rodzic6w kandydata. 
Wymagan~ orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci rodzica kandydata lub om:czenie 
r6wnowatne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, 0 rehabilitacji zawodowej TAK ~IE 
i spoleczn ~j oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych, 

1\iepelnosprawnose obojga rodzic6w kandydata. 
Wymagan~ orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci rodzic6w kandydata lub orleczenie 
r6wnowatne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, 0 rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz TAK ~IE 
zatrudniar iu os6b niepelnosprawnych, 

l'iepelnmprawnose rodzenstwa kandydata. 
Wymagan: orzeczenie 0 niepelnosprawnosci lub 0 stopniu niepelnosprawnosci rodzenstwa kandydata lub Jrzeczenie 
rownowatne w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, 0 rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz TAK ~IE 
zatrudniar iu os6b niepelnosprawnych, 

Samotne '-vychowywanie kandydata w rodzinie. 
Wymaganv prawomocny wyrok sll,du rodzinnego orzekajll,cy rozw6d lub separacj" lub akt zgonu oraz oswiadczenie TAK iNlE 
o samotny:n wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu zadnego dziecka wsp61nie zjego rodzicem, 

Obh~cie kmdydata pieczl! zast~pczl!. 
Wymagan I dokument poswiadczajll,cy obj"cie dziecka pieczll, zastt<pczll, zgodnie z ustawll, z dnia 9 czerwcH 20 II r, TAK iNlE 
o wspierarliu rodziny i systemie pieczy zastt<pczej (Oz, U, z 2017 r, poz, 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r, p )z, 107 i 416) 

Laureat I~b finalista ogolnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 0 zasifgu 
wojewOdl kim lub ponadwojewOdzkim. 

TAK iNlE Wymagan.; dokument poswiadczajll,cy uzyskanie tytulu laureata lub finalisty og61nopolskiej olimpiady pri cdmiotowej 
oraz laureata konkursu przedmiotowego 0 zasi"gu wojewodzkim lub ponadwojew6dzkim, 

-



WYBRANE SZKOLYIODDZIALY* 
(kolejnosc placowek jest istotna w procesie rekn.tacji) 
U\\ aga' Na Iiscie preferencji mazna wybrac maksymalnie 3 placowki, a w ramach wybranych plac6wek nieograniczon:t liczb~ addzial6w 

Lp. Szkolaloddzial 

I 

Preferuj~ wybor j~zyka wiodllcego 

Preferuj~ wybor j~zyka dodatkowego 

2. 

Preferuj~ wybor j~zyka wiodllcego 

Preferuj~ wybor j~zyka wiodllcego 

3. 

Preferuj~ wybor j~zyka wiodllcego 

Preferuj~ wybor j~zyka wiodllcego 

Pouczenie: 

I. Dane osobowe zbierane Sll w celu przeprowadzenia rekrutacji. ObowillZek podania danych wynika z art. 20t ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie 
o5wiaty (Oz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) w zwillZku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, lilt. 165 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
- Przepisy wprowadzajllce ustaw~ - Prawo oswiatowe (Oz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203). Skladajllcy wniosek rna prawo kontroli przetwarzania 
danych, prawo dost~pu do tresci danych w nim zawartych i ich poprawiania. 

2. Wnioskodawca rna prawo do odmowy udzielenia informacji na temat spelniania przez kandydata dodatkowych kryteriow, oznacza to jednak 
nieuv,zgl~dnienie tych kryteriow w post~powaniu rekrutacyjnym. 

3. Przev,odniczllcy komisji rekrutacyjnej mo:i:e :i:llda,; dokumentow potwierdzajllcych okolicznosci zaWhlte w oswiadczeniach za1llczonych do wniosku, lub 
moze zwrocic si~ do wojta (burmistrza, prezydenta miasta) wlaSciwego ze wzgl~du na miejsce zamieszkania kandydata 0 potwierdzenie tych 
okoli(:znosci. 

4. W mysl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2016 r. poz, 922 oraz z 2018 r. poz. \38) administratorem danych 
osobo\vych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego liceum ogolnoksztaicllcego, technikum, bran:i:owej szkoly I stopnia, do ktorych wniosek 
zostal zlo:i:ony. Dane osobowe przetwarzane Sll tak:i:e w systemie informatycznym przez uprawninny podmiot obslugi informatycznej na podstawie 
umow)" powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych. 

Z dni~m 25 maja 2018 r. dane osobowe zawarte we wniosku i za1llcznikach przetwarzane bt;:dll zgc,dnie z rozporzlldzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rad:1 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwillZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogolne rozPorzlldzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 
z 04 (15.2016, str. I) 

lTwa~a: 

Kandydaci do szkol prowadzllcych ksztaicenie zawodowe (szkola bran:i:owa I stopnia, technikum) przed zakonczeniem rekrutacji zobowillZani 
Sll do uzyskania zaswiadczenia lekarskiego, zawierajllcego orzeczenie 0 braku przeciwwskazan zdrowotnych do podj~cia praktycznej nauki zawodu, 
wydanego przez lekarza medycyny pracy. Skierowania na badania wydawane Sll przez szkolne komisje rekrutacyjne w szkolach prowadzllcych ksztaicenie 
zawodowe. Brak wytej wymienionego zaSwiadczenia nie pozwala na przyj~cie kandydata do pierwszej klasy, pomimo uzyskania wystarczajllcej do przyj~cia 
Iiczby pur,ktow zgodnie z art. 155 i art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzajllce llstawt;: - Prawo oswiatowe, w nawillZaniu do art. 20f 
us!. I pkt 2 oraz art. 20zc us!. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty. 

Oswiadczenie: 

Jestem s\\iadomalswiadomy odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszywych oswiadczen (na podstav,ie art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 
o systemi( oswiaty - oswiadczenia sklada sit;: pod rygorem odpowiedzialnosci kamej za skladanie falszyw) ch zeznail). 

Wyrazam zgod~ na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbt;:dne do realizacji procesu rekrutacji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie 
danych OSJbowych). 

I Zapoznallm/Zapoznalem sit;: z trescill powytszych pouczen* 

Podpis rodzicalopiekuna prawnego Podpis Kandydata 


