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Załącznik nr 3
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.

wniosek
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Załącznik nr 4
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.

………………………………

Imię i nazwisko

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

Oświadczenie

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

…………………………………….. wychowuje się w rodzinie wielodzietnej, w której wychowuje

imię i nazwisko kandydata

się (troje, czworo, pięcioro,……………………….1 ) dzieci.

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.

……………………. ….…………………….……..………………

data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik nr 5
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.

………………………………

Imię i nazwisko

………………………………..

Nr i seria dowodu osobistego

Oświadczenie

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

…………………………………………….…... wychowuję samotnie, jako (panna, kawaler, wdowa,

imię i nazwisko kandydata

wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osoba
rozwiedziona) i nie wychowuję żadnego dziecka z jego rodzicem.

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.

…………………….

data …………………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Załącznik nr 6
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.
…………………………………….
imię i nazwisko

………………………………..
Nr i seria dowodu osobistego

Oświadczenie

Na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:

L.p. Kryteria II etapu postępowania rekrutacyjnego Tak Nie

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w
placówce pierwszego wyboru

2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących
w formie studiów stacjonarnych

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

4. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji.

5. Dziecko wskazane przez pracownika socjalnego
zagrożone objęciem pieczą zastępczą.

6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od
placówki.

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.

…………………….

data …………………………………………………
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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PM84.0121…...2020 Załącznik nr 7
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.
Zarządzenie Nr …/2020

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi
z dnia 03.03.2020

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 84
w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

Na podstawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ),

Uchwały Nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi
oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2020/2021

LP. KRYTERIUM WARTOŚĆ
PUNKTU

1. wielodzietność rodziny kandydata (kryterium USO) 100

2. niepełnosprawność kandydata (kryterium USO) 100

3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
(kryterium USO) 100

4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
(kryterium USO) 100

5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
(kryterium USO) 100

6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(kryterium USO) 100

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą ( rodziny zastępcze)
(kryterium USO) 100

8. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru
(kryteria społeczne/lokalne) 32

9. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych
studiów stacjonarnych (kryteria społeczne/lokalne) 16

10. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki (kryteria społeczne/lokalne) 8

11. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji(kryteria
społeczne/lokalne) 4

12. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone
umieszczeniem w zastępczych formach opieki
(kryteria społeczne/lokalne)

2

13. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki
(kryteria społeczne/lokalne) 1

Max. l. punktów
w II etapie rekrutacji

= 63

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.
........................................

Podpis i pieczątka dyrektora przedszkola
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Załącznik nr 8
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 )

Zarządzenia Nr.../2020 Dyrektora Przedszkola z dnia w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Miejskiego nr 84 w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. Komisja Rekrutacyjna
powołana Zarządzeniem Nr .......... Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi z dnia 03.03.2020 po
przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. zakwalifikuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:
1) nazwisko i imię
2) ……………………
3) …………………….

1. nie zakwalifikuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:
1) nazwisko i imię
2) ……………………
3) …………………….

Lista uporządkowana jest w porządku alfabetycznym

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła………….. pkt.

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada …......... wolnych miejsc
/nie posiada wolnych miejsc.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

......................................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)
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Załącznik nr 9
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

potwierdzam wolę przyjęcia dziecka

................................................................... ............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka) ( numer PESEL dziecka)

do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi. ul. Wierzbowa 40 do którego zostało zakwalifikowane w
roku szkolnym 2020/2021

Łódź, dnia ..............................

................................................................................
podpis matki/opiekunki prawnej

..................................................................................
podpis ojca/opiekuna prawnego
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Załącznik nr 10
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r

Lista kandydatów przyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi

na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1143 ) Uchwały Nr

XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zarządzenia Nr.../2020 Dyrektora

Przedszkola z dnia w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi oraz

określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów. Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem

Nr .......... Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi z dnia 03.03.2020 po przeprowadzonym

postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2020/2021 niżej wymienionych kandydatów:
1) nazwisko i imię
2) ……………………
3) …………………….

Lista uporządkowana jest w porządku alfabetycznym

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła………….. pkt.

3. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Przedszkole posiada …......... wolnych miejsc
/nie posiada wolnych miejsc.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

......................................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)
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Załącznik nr 11
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r

Lista kandydatów nieprzyjętych
do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi

na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ) Uchwała Nr

XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. , Zarządzenia Nr .../2020 Dyrektora

Przedszkola z dnia 03.03.2020 w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi

oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów” Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem

Nr…/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi z dnia 03.03.2020 po przeprowadzonym

postępowaniu rekrutacyjnym, informuje, że:

1. nie przyjęła niżej wymienionych kandydatów:
1) nazwisko i imię
2) …………………….
3)

Lista uporządkowana jest w porządku alfabetycznym

2. Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wynosiła…… pkt.

3. Data podania do publicznej wiadomości listy: .......................................

Pouczenie:
Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola składa się w terminie 7 dni od podania do
publicznej do Komisji Rekrutacyjnej w sekretariacie przedszkola.

......................................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)
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Załącznik nr 12
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r

Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata

.......................................
(pieczęć placówki) Łódź, dn………

Nr kancelaryjny
Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania
Kod pocztowy

UZASADNIENIE

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 84 w Łodzi, powołanej
Zarządzeniem Dyrektora Nr …/ 2020 z dnia 03.03.2020 działając zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1143 ) Uchwałą Nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., informuje, że nieprzyjęcie Pana/i
dziecka ...................................................... na rok szkolny 2020/21do Przedszkola Miejskiego nr 84
w Łodzi wynikało z następujących powodów:

1. Liczba punktów, które uzyskało Pani/Pana dziecko z postępowania rekrutacyjnego wynosiła:
«.............wynik..............» punktów.

2. Komisja Rekrutacyjna przyjęła kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników
uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów w
terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Najmniejsza liczba punktów z którymi
Komisja przyjęła kandydatów do przedszkola wynosiła ......... pkt.

3. Liczba kandydatów do przedszkola przekraczała liczbę wolnych miejsc.
Komisja prowadziła postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria naboru określone w Zarządzeniu
Dyrektora Nr …./2020 z dnia 03.03.2020 w sprawie kryteriów przyjęcia dzieci do Przedszkola
Miejskiego nr 84 w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów”. Powyższe
dokumenty podane zostały do publicznej wiadomości w dniu …………2020 r.

POUCZENIE

W terminie 7 dni od daty doręczenia uzasadnienia przysługuje Panu/i prawo do wniesienia odwołania
do dyrektora przedszkola.

Otrzymują :

1. ...................................
1. a/a ...............................................................

(podpis Przewodniczącego Komisji)
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Załącznik nr 13
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020r

Odpowiedź dyrektora na odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
.......................................

(pieczęć placówki)
Łódź, dnia…………….

Imię i Nazwisko
Adres zamieszkania

Kod pocztowy
Decyzja Dyrektora Nr ......./2020

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ),

Uchwały Nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r., Zarządzenia Nr ….

/2020 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi z dnia 03.03.2020 w sprawie kryteriów

przyjęcia oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów po rozpatrzeniu odwołania

Pana/i ..............................................................
zamieszkałego/ej ...............................................................................................
od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu do przedszkola na rok szkolny 2020/21Pana/i
syna/córki ..........................................................
podejmuję decyzję o
utrzymaniu w mocy decyzji Komisji Rekrutacyjnej
Uzasadnienie

Liczba punktów, które uzyskało Pani/Pana dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi:
«.............wynik..............» punktów.
Komisja Rekrutacyjna przyjęła kandydatów w kolejności ustalonej na podstawie wyników uzyskanych
w postępowaniu rekrutacyjnymi pod warunkiem złożenia dokumentów
w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Najmniejsza liczba punktów z którymi Komisja
przyjmowała kandydatów do przedszkola wynosi ......... pkt.
W postępowaniu rekrutacyjnym nie zostały naruszone warunki i tryb rekrutacji.
W związku z tym, powyższa decyzja jest faktycznie i prawnie zasadna.
Wobec powyższych faktów należało rozstrzygnąć jak na wstępie.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.
Otrzymują :
1. ...................................

(strona)
2. a/a

.................................................
(podpis dyrektora)
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Załącznik nr 14
do Regulaminu rekrutacji PM 84

z dnia 03.03.2020 r

……………………………… Łódź, dnia ………………………
Imię i nazwisko

……………………………………

Oświadczenie o rezygnacji z przedszkola

Ja niżej podpisana/y Rodzic/Prawny Opiekun oświadczam, że moje

dziecko …………………………………………………………………... nie będzie

kontynuować edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Miejskim

nr 84 w Łodzi.

…………………………………. ………….. ……………………………..

data czytelny podpis osoby składającej oświadczenie



13

......................................
( pieczęć placówki)

Łódź, dnia…………………………

nr kancelaryjny

Prezydent Miasta Łodzi

INFORMACJA

Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 40 , informuję, że niżej

wymienione dzieci z pierwszego priorytetu zamieszkują na terenie Łodzi i nie zostały przyjęte do

Przedszkola Miejskiego nr 84 na rok szkolny 2020/2021

L.p
Nazwisko i imię

dziecka

Data
urodzenia
dziecka

PESEL
dziecka, nr
paszportu lub

innego
dokumentu

potwierdzającego
tożsamość

Imiona
i nazwiska
rodziców

Adres zamieszkania
rodziców

Adres
zamieszkania

dziecka

..................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora)


