Nr wniosku ...........................

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
(dotyczy KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY)
Podstawa prawna: art.150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia
DANE OSOBOWE KANDYDATA
PESEL*
Seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość (w przypadku braku nr PESEL)
Imię*
Nazwisko*

Data urodzenia*

ADRES ZAMIESZKANIA KANDYDATA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
DANE OSOBOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Opiekun
(niepotrzebne
skreślić)

Rodzic

Opiekun prawny

Imię*

Nie żyje

Nieznany

Rodzic/opiekun
prawny z
nieznanym
adresem
zamieszkania

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI (O ILE POSIADA)
Telefon
Adres e-mail
DANE OSOBOWE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNKA
Opiekun
(niepotrzebne
skreślić)

Rodzic

Opiekun prawny

Imię*

Nie żyje

Nieznany

Nazwisko*

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Województwo*

Powiat*

Gmina*

Miejscowość*

Ulica*

Nr domu*/Nr mieszkania

Kod pocztowy*
DANE KONTAKTOWE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA (O ILE POSIADA)
Telefon
Adres e-mail

Rodzic/opiekun
prawny z
nieznanym
adresem
zamieszkania

WYBÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ (zgodnie z preferencją)
Podstawa prawna art. 156 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm)
Preferencja Nazwa szkoły/Adres szkoły
1.
2.
3.
Informacja rodziców/prawnych opiekunów o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych
Kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej
przez Miasto Łódź
Rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub
1.
TAK
NIE
już do niej uczęszcza
Kandydat uczęszczał, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest
2.
rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której TAK
NIE
się ubiega
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w
3.
TAK
NIE
obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat
4.
Niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego
TAK
NIE
Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się w
5.
TAK
NIE
obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat
Szkoła podstawowa, o przyjęcie do kórej ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu
6.
TAK
NIE
rekrutacyjnym w pierwszej preferencji
Kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych
7.

Wielodzietność rodziny kandydata

TAK

NIE

8.

Niepełnosprawność kandydata

NIE

9.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

TAK
TAK

10.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK

NIE

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK

NIE

12.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

TAK

NIE

13.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK

NIE

11.

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm).
Samotne wychowywanie dziecka - wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę 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 załączane są dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
•
•

•
•

•
•
•

w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się
o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza,
w zakresie pkt 2 - zaświadczenie wydane przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który
prowadzona jest rekrutacja,
w zakresie pkt 3 - zaświadczenie wydane przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdującą się w obwodzie szkoły podstawowej,
o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do niej rodzeństwo kandydata,
w zakresie pkt 4 - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2018 poz. 511 z późn. zm),
w zakresie pkt 5 - oświadczenie co najmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się
w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat,
w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, że szkoła podstawowa, o przyjęcie
do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji,
w zakresie pkt 7 - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny kandydata,

•

•

•

w zakresie pkt 8-11 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2018 poz. 511 z późn. zm),
w zakresie pkt 12 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz
oświadczenie
o
samotnym
wychowywaniu
dziecka
oraz
niewychowywaniu
żadnego
dziecka
wspólnie
z jego rodzicem,
w zakresie pkt 13 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych o oświadczeń.

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
Data i podpis matki/prawnej opiekunki

………………………………………………………………………………………….

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna

…………………………………………………………………………………………………….

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej do której zgłoszono kandydata. Dane
przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych związanych z przyjęciem do pierwszej klasy. 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 dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowa klauzula informacyjna jest dostępna na stronie internetowej
oraz w sekretariacie szkoły podstawowej do której złożono wniosek.

