
WNIOSEK
O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 10 IM. J. BRZECHWY W RUMI

        
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

wszystkie dane prosimy wypełnić drukowanymi literami
1. Dane osobowe kandydata

Imię Nazwisko

 PESEL *
……………………………………………………………………………………………………

            *     w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego   
dokumentu potwierdzającego tożsamość

Data urodzenia
- -

rok         miesiąc    dzień
Adres zamieszkania 

ulica    nr domu      nr lokalu
-

kod pocztowy miejscowość gmina

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

3. Wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:
 1. ……………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………….

4. Obowiązujące kryteria:
Ustawowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego (art. 131 ust. 2 - 3, 7 - 8 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn.zm.) 

Lp. Kryteria Oświadczenie/dokument

Spełnianie kryterium
(wpisać� znak X w

odpowiednie miejsće)

TAK NIE Punktacja

1. Wielodzietnos�ć� rodzi-
ny 
kandydata.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (rodzina wycho-
wująca troje i więcej dzieci) 20

2. Niepełnosprawnos�ć� 
kandydata.

Orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego wydane ze  względu
na niepełnosprawność  kandydata,  orzeczenie  o  niepełnosprawności
lub o stopniu  niepełnosprawności  kandydata  lub  orzeczenie  równo-
ważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)

20

3. Niepełnosprawnos�ć� Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub o  stopniu  niepełnosprawności

 

Dane ojca / prawnego opiekuna kandydata

imię i nazwisko ……………………………………..

adres zamieszkania …………………………………

nr telefonu …………………………………………..

adres poczty elektronicznej …………………………

Dane matki / prawnego opiekuna kandydata

imię i nazwisko ……………………………………..

adres zamieszkania …………………………………

nr telefonu …………………………………………..

adres poczty elektronicznej …………………………



jednego z rodzićo� w 
kandydata. 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

20

4. Niepełnosprawnos�ć� 
obojga rodzićo� w kan-
dydata.

Orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub o  stopniu  niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

20

5. Niepełnosprawnos�ć� 
rodzen� stwa kandyda-
ta.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu
niepełnosprawności   lub orzeczenie równoważne w rozumieniu prze-
pisów  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  (Dz.  U.
z 2016 r., poz. 2046 ze zm.)

20

6. Samotne wyćhowywa-
nie kandydata w ro-
dzinie. 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

20

7. Objęćie kandydata 
piećzą zastępćzą.

Dokument poświadczający objęcie  dziecka pieczą zastępczą zgodnie  
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i  systemie
pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.)

20

Ad. 2,3,4,5,6,7) – dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w
postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata 

Kryteria i ich wartość punktowa w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci reali-
zujących  wychowanie  przedszkolne  w  placówkach  prowadzonych  przez  Gminę  Miejską  Rumia
(Ućhwała Nr XXXIX/514/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 wrzes�nia 2017 r. w sprawie ustalenia kryterio� w oraz okres� lenia
ićh wartos�ći punktowej w postępowaniu rekrutaćyjnym na wolne miejsća dla dzieći realizująćyćh wyćhowanie przedszkolne 
w plaćo� wkaćh prowadzonyćh przez Gminę Miejską Rumia):

Lp. Kryteria Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

Spełnianie kryterium
(wpisać� znak X w

odpowiednie miejsće) Punktacja

TAK NIE

1. Dziećko obojga rodzićo� w lub ro-
dzića samotnie wyćhowująćego 
praćująćyćh/praćująćego zawo-
dowo lub rodzićo� w/rodzića stu-
diująćyćh/studiująćego bądz�  
ućząćyćh się/ućząćego 
w systemie dziennym.

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie 

o prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację 

o nauce w systemie dziennym.
5

2. Dziećko w wieku 6 lat, kto� re jest 
obowiązane odbyć� roćzne przy-
gotowanie przedszkolne.

4

3. Dziećko posiadająće rodzen� stwo, 
kto� re ućzęszćza do plaćo� wki.

Oświadczenie  dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandy-
data do placówki.

3

4. Dziećko korzystająće z opieki 
przedszkolnej w wymiarze ćo 
najmniej 9 godzin dziennie.

Oświadczenie o wymiarze ilości godzin korzystania 
z opieki przedszkolnej. 2

Łączna ilość punktów:

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych we wniosku w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zażądać dostarczenia
dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte  w  oświadczeniach  lub  może  zwrócić  się  do  burmistrza
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. 



1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 
1.Administratorem  Pani/Pana   danych  osobowych  oraz  danych  dziecka  jest  :   Szkoła Podstawowa Nr  10
im. Jana Brzechwy w Rumi, ul. Górnicza 19
2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
rodo@rumia.edu.pl w  każdej  sprawie  dotyczącej  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  lub  danych
dziecka.
3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  zadań dydaktycznych,  wychowawczych i  opiekuńczych,
zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,   oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne
lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217),  
oraz  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych.  Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii
dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
5.  Pani/Pana  oraz  dane  osobowe  dziecka  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje
jeżeli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  a  nie  na  podstawie  przepisów  uprawniających
administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana lub dziecka,  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast
danych fakultatywnych jest dobrowolne.

……………………………….. …………….………………………………………………………
data              podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata

mailto:rodo@rumia.edu.pl

