
 

 

WNIOSEK 
O	PRZYJĘCIE	KANDYDATA	DO	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	NR	10	IM.	J.	Brzechwy	w	Rumi 

(NA	ROK	SZKOLNY	2021/2022 
	
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	2020	r.,	poz.	910	z	późn.zm.) 

Lp. Kryteria	 Oświadczenie/dokument 
Spełnianie	kryterium 
(wpisać	znak	X	w 

odpowiednie	miejsce) 
 

TAK NIE Punktacja 
1. Wielodzietność	

rodziny	 
kandydata. 

Oświadczenie	o	wielodzietności	rodziny	kandydata	(rodzina	
wychowująca	troje	i	więcej	dzieci)	 

  	
40	

2. Niepełnosprawność	 
kandydata. 
 

Orzeczenie	 o	 potrzebie	 kształcenia	 specjalnego	 wydane	 ze	 względu	
na	niepełnosprawność	 kandydata,	 orzeczenie	 o	 niepełnosprawności	
lub	o	stopniu	 niepełnosprawności	 kandydata	 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	2020	r.	poz.	426	ze	zm.) 

  	
	
40 

3. Niepełnosprawność	 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	rodziców	
kandydata.	 
 
 

lub	orzeczenie	równoważne	w	rozumieniu	przepisów	ustawy	z	dnia	27	
sierpnia	 1997r.	 o	 rehabilitacji	 zawodowej	 i	 społecznej	 oraz	
zatrudnianiu	 osób	 niepełnosprawnych	 (Dz.	 U.	 z	 2020	 r.	 poz.	 426	 ze	
zm)	

	
40 

4. Niepełnosprawność	
obojga	rodziców	
kandydata. 
 

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	
zatrudnianiu	 osób	 niepełnosprawnych	 (Dz.	 U.	 z	 2020	 r.	 poz.	 426	 ze	
zm) 

  	
	
40 

5. Niepełnosprawność	 
rodzeństwa	
kandydata. 
 

Orzeczenie	o	potrzebie	kształcenia	specjalnego	wydane	ze	względu	na	
niepełnosprawność,	 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	zatrudnianiu	osób	niepełnosprawnych	(Dz.	U.	z	2020	
r.	poz.	426	ze	zm) 

  	
	
40 

6. Samotne	
wychowywanie	
kandydata	w	rodzinie.	 

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	 

  	
40 

7. Objęcie	kandydata	
pieczą	zastępczą. 
 

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	2020	r.,	poz.	821	ze	zm.) 

  	
40 

	
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	 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	
realizujących	wychowanie	przedszkolne	w	placówkach	prowadzonych	przez	Gminę	Miejską	Rumia	
(Uchwała	Nr	XIII/176/2019	Rady	Miejskiej	Rumi	z	dnia	30	października	2019	r.	w	sprawie	ustalenia	kryteriów	oraz	określenia	
ich	wartości	punktowej	w	postępowaniu	rekrutacyjnym	na	wolne	miejsca	dla	dzieci	 realizujących	wychowanie	przedszkolne		
w	placówkach	prowadzonych	przez	Gminę	Miejską	Rumia): 
	

Lp. Kryteria	 Dokumenty	potwierdzające	spełnianie	kryteriów: 
Spełnianie	kryterium 
(wpisać	znak	X	w 

odpowiednie	miejsce) Punktacja 
TAK NIE 

1. Dziecko	obojga	rodziców	lub	
rodzica	samotnie	wychowującego	
pracujących/pracującego	
zawodowo	lub	rodziców/rodzica	
studiujących/studiującego	bądź	
uczących	się/uczącego		
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. 

  

10 

2. Dziecko	w	wieku	6	lat,	które	jest	
obowiązane	odbyć	roczne	
przygotowanie	przedszkolne. 

   
20 

3. Dziecko	posiadające	rodzeństwo,	
które	uczęszcza	do	placówki. 

Oświadczenie		dotyczące	uczęszczania	rodzeństwa	
kandydata	do	placówki. 

  5 

4. Dziecko	korzystające	z	opieki	
przedszkolnej	w	wymiarze	co	
najmniej	9	godzin	dziennie. 

Oświadczenie	o	wymiarze	ilości	godzin	korzystania		
z	opieki	przedszkolnej.		
 

  
 

Łączna	ilość	punktów:  
	

 
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 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 2020 r., poz. 910 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. 
 
…………………………………………                                                                                    ………………………………………………………….. 
Data                                                                                                                              podpis opiekuna prawnego 
 

 


