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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUMI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

  

Wniosek należy złożyć w placówce pierwszego wyboru tj. ........................... 

  

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA I RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA 

PESEL* 
           

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię 

oraz numer innego dokumentu tożsamości 
 

Imię*   

Nazwisko*  Data urodzenia*  

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA KANDYDATA 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica*  
Nr domu*/Nr 

mieszkania 
 

Kod pocztowy*   

 

DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIE 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność wydane 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, 

słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi). 

TAK NIE 

Dziecko ma odroczony obowiązek szkolny (decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego na wniosek 

rodziców podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po 

przedstawieniu opinii wydanej przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną) 

TAK NIE 

 

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun  

(niepotrzebne skreślić) 
Rodzic Opiekun prawny 

Nie udzielił 

informacji 
Rodzic mieszka zagranicą 

Imię*  Nazwisko*  

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  
Nr domu*/Nr 

mieszkania 
 

Kod pocztowy*   

 

 

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Telefon do kontaktu*  

Adres poczty elektronicznej  

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun  

(niepotrzebne skreślić) 
Rodzic Opiekun prawny 

Nie udzielił 

informacji 
Rodzic mieszka zagranicą 

Imię*  Nazwisko*  

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Województwo*  Powiat*  

Gmina*  Miejscowość*  

Ulica  
Nr domu*/Nr 

mieszkania 
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Kod pocztowy*   

 
    

 

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Telefon do kontaktu*  

Adres poczty elektronicznej  

 

II. WYBRANE PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ/GRUPY REKRUTACYJNE  

(Należy wpisać przedszkola/oddziały przedszkolne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych) 

Kolejność 

preferencji 
Przedszkole/szkoła podstawowa 

1.  

2.  

3.  

*  oznaczone pola wymagane 
 

III. INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ W UCHWALE RADY MIASTA RUMIA 

(W przypadku spełniania kryterium, proszę zaznaczyć TAK) 
 

Kryteria ustawowe: 

1 
Wielodzietność rodziny kandydata 

Wymagane dokumenty: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 
TAK NIE 

2 

Niepełnosprawność kandydata 
Wymagane dokumenty: 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 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze 

zm.). 

TAK NIE 

3 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

Wymagane dokumenty: 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 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze 
zm.). 

TAK NIE 

4 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

Wymagane dokumenty: 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 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze 

zm.). 

TAK NIE 

5 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

Wymagane dokumenty: 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 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze 

zm.). 

TAK NIE 

6 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

Wymagane dokumenty: Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 

niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

TAK NIE 

7 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

Wymagane dokumenty: 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 2022 r. poz. 

477 ze zm.). 

TAK NIE 

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia: 

8 

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny, mieszkańcy Rumi, 

rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok we właściwym miejscowo 

Urzędzie Skarbowym  

Wymagane dokumenty: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego do 
właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego 

TAK NIE 
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9 

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

systemie dziennym  

Wymagane dokumenty: 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; 

TAK NIE 

10 Dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne TAK NIE 

11 

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie 

kontynuowało edukację w placówce 

Wymagane dokumenty: Oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do 
placówki  

W przypadku zaznaczenia "TAK" proszę wpisać nazwę przedszkola/szkoły, w której kandydat 

spełnia kryterium: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

TAK NIE 

12 
Dochód na osobę w rodzinie 

Wymagane dokumenty: Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie. 
 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

postępowaniem rekrutacyjnym,  prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1082). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru. Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.  

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku są dyrektorzy placówek wskazanych w II części 

wniosku. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym*  TAK NIE 

 

 

  

................................................                                                                ................................................   

(podpis matki lub opiekuna prawnego)                                                         (podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE ZAZNACZONYCH W SYSTEMIE KRYTERIÓW:  

 


