NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SPRAWIE REKRYTACJI
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SEZAMKOWO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci urodzone
w latach 2016 - 2019
Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami branymi pod uwagę:
od 14.03.2022 r. do 1.04.2022 r. do godz. 15.00
UWAGA:
1. W związku z ograniczeniami wynikającymi z zagrożeniem epidemiologicznym Covid
- 19, podpisany wniosek przez obojga rodziców/prawnych opiekunów oraz
niezbędne dokumenty i oświadczenia należy składać na adres e-mail:
przedszkole@sezamkowo.info lub do skrzynki pocztowej umieszczonej na
ogrodzeniu przy głównym wejściu do przedszkola.
2. Z powodu ograniczeń związanych z Covid – 19 przedszkole przyjmuje formę
powiadomienia rodziców:
a) 6 MAJA 2022 r. DO GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna informuje rodziców
kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola telefonicznie lub e-mailem;
b) 18 MAJA 2022 r. DO GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna informuje rodziców
kandydatów przyjętych do przedszkola telefonicznie lub e-mailem.;
c) Kandydaci którzy nie są zakwalifikowani i nie zostaną przyjęci nie otrzymują
powiadamia.
3. Od 06.05.2022 r. do 13.05.2022 r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli zapisu dziecka
do przedszkola rodzic składa się drogą e-mail przedszkole@sezamkowo.info lub za
pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola.
4. Umowy dla rodziców nowo przyjętych dzieci zostaną przesłane drogą e-mailową
bezpośrednio do każdego rodzica/prawnego opiekuna. Należy zatem pamiętać, aby
we wniosku podać swój adres e-mail (napisany czytelnie).
5. Podpisaną
umowę
rodzic/prawny
opiekun
składa
drogą
e-mail
przedszkole@sezamkowo.info lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej
umieszczonej na ogrodzeniu przedszkola od 18.05.2022 r. do 03.06.2022 r. do godz.
15.00.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wielodzietność rodziny kandydata,
niepełnosprawność kandydata,
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.
Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola to:
1) Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w Publicznym Przedszkolu Sezamkowo w
Łodzi 52 punkty;
2) Co najmniej jedno z rodziców rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok
w Mieście Łodzi 27 punktów;

3) Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym lub dziecko, u którego
lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia
ochronnego 16 punktów;
4) Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji podstawy programowej 15 punktów;
5) Dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących zarejestrowaną działalność
gospodarczą lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, rodzic samotnie
wychowujący 10 punktów;

6) Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty;
7) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2
punkty.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 126 pkt.

Kryteria, o których mowa w punktach 1,3,4,5 i 6 potwierdzane są oświadczeniami
rodziców.
Kryterium, o którym mowa w punkcie 2 potwierdzane jest kopią pierwszej strony
zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w
przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze
zgodnym numerem referencyjnym (UPU) lub oświadczeniem zawierającym numer
aktywnego pakietu mieszkańca na Karcie Mieszkańca.

