
WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. FILOMATÓW NOWOMIEJSKICH 

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 
na rok szkolny 2022/2023 

 
(Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 7 marca 2022 roku w sekretariacie) 

 
 

 
 

                                                             Dyrektor 
                                                            Szkoły Podstawowej Nr 3  

                                                            im. Filomatów Nowomiejskich  
                                                            w Nowym Mieście Lubawskim 

 
 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim przy 

ul. Działyńskich 14, 13-300  Nowe Miasto Lubawskie 

 
 
 

DANE OSOBOWE DZIECKA 

PESEL 
 
 

          

W przypadku braku numeru PESEL proszę 
wpisać serię i nr paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość.   

 

Imiona  

Nazwisko  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA 

ulica  
nr domu/ 

nr mieszkania 
 

kod pocztowy  miejscowość  

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
(należy zakreślić odpowiedź) 

TAK NIE 

Nr orzeczenia  

Poradnia, która wydała 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 

Typ orzeczenia (rodzaj 

niepełnosprawności) 
 

Dodatkowe informacje o 

dziecku 
 

 

 



DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka za 
granicą 

Imiona  

Nazwisko  

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

ulica  
nr domu/ 

nr mieszkania 
 

miejscowość  kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ 

nr telefonu matki  

adres e-mail  

 
 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Opiekun 
(właściwe zakreślić) 

Rodzic 
Opiekun 
prawny 

Nie udzieli 
informacji 

Nie żyje Nieznany 
Rodzic 
mieszka 
za granicą 

Imiona  

Nazwisko  

ADRES  ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

ulica  
nr domu/ 

nr mieszkania 
 

miejscowość  kod pocztowy  

DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

nr telefonu ojca  

adres e-mail  

Rodzice/ prawni opiekunowie zgłaszają konieczność zapewnienia opieki w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

 

□TAK 

Dni tygodnia  Godziny od - do 

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

piątek  

□NIE 

 

Przedszkole zapewnia bezpłatnie 
realizację podstawy programowej w 
czasie    5 godzin dziennie, w godzinach 
od 8:00 do 13:00 

 

 



Kryteria rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich 

w Nowym Mieście Lubawskim 
 
 
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. 
Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim na rok szkolny 2022/2023 
obowiązują: 

 kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz.910) tzw. kryteria ustawowe oraz 

 kryteria określone w uchwale nr XXXIX/251/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście 
Lubawskim z dnia 20 lutego 2018 r. tzw. kryteria samorządowe. 

 
- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności 
brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe 
(drugi etap) 
- każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów 
- spełnianie kryteriów należy potwierdzić poprzez dołączenie do wniosku określonej poniżej 
dokumentacji 
- w przypadku, gdy dokumentacja potwierdzająca spełnienie kryteriów nie zostanie 
przedłożona oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, 
komisja rekrutacyjna w oddziałach przedszkolnych rozpatrując wniosek, nie uwzględni 
danego kryterium 
- wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 
(art.4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe) 
- samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 
wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
osobę rozwiedzioną, chyba ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe)  
 

 
 
 
 

KRYTERIA PRZYJĘĆ 
(przy spełnionych kryteriach proszę postawić znak „x”) 

 
 

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę podczas pierwszego etapu postępowania 
rekrutacyjnego 

1. Wielodzietność rodziny  kandydata                                  1 pkt.  
2. Niepełnosprawność  kandydata 1 pkt.  

3. 
Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata  

1 pkt.  

4. 
Niepełnosprawność obojga rodziców/opiekunów prawnych  
kandydata 

1 pkt.  

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt.  
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt.  
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt.  

 
Kryteria  samorządowe – brane pod uwagę do drugiego etapu postępowania 
rekrutacyjnego  
 



1. 

a) a
a
a
a
. 

 

 

Dochód rodziny w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z 

dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.). 

2 pkt 

 

 

Dochód rodziny w wysokości od 101-120% kwoty, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U z 2020 poz. 111 ze zm.). 

 

1 pkt 

2. 

         

 Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą. 

8 pkt 

    

Dziecko, którego jeden rodzic/ opiekun pracujący, wykonuje pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczy się w systemie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność 

gospodarczą. 

 

4 pkt 

3.  

 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/ opiekun prawny mieszkają/-a w 

Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w 

Urzędzie Skarbowym w Nowym Mieście Lubawskim. 

 

8 pkt 

4. 

 

Dziecko, którego rodzice zgłaszają konieczność zapewnienia opieki w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

 

2 pkt 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów 

Ad.1 

    Zaświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w           

    rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.  

 

    Przy określeniu dochodu na osobę w rodzinie mają zastosowanie przepisy art. 6 pkt. 3 i 4 oraz pkt 14 ustawy z               

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 3 pkt. 16 

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) 

Ad.2 

     Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie  o wykonywaniu pracy na podstawie umowy      

     cywilnoprawnej. 

 

    Zaświadczenie szkoły/ uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym. 

 

    Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej albo informacja z      

    krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Ad 3 

 

    Kserokopię pierwszej strony PIT – 37 lub zaświadczenie urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia     

    zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) potwierdzona za zgodnością z oryginałem. 

 

Ad 4         Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego. 



OŚWIADCZENIE 

 

Wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.  
Jestem w pełni  świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 

 

………………………………………………                                                                                ………………………………………. 
                     Data i miejsce              podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
 
 
 

Wykaz wymaganych dokumentów: 

1. Wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych. 

2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dowód osobisty dziecka. 

3. Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dziecka – w przypadku 

zaznaczenia we wniosku. 

4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów przyjęć w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 RODO 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, 

że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ Pani dziecka/Pana dziecka jest Szkoła 

Podstawowa Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim przy 

ulicy Działyńskich 14,13-300 Nowe Miasto Lubawskie telefon kontaktowy: 56 47 422 71 , adres 

poczty elektronicznej sekretariat-sp3nml@wp.pl 

1. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, 

którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik.  Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem 

poczty elektronicznej: iod@valven.pl.  

2. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą 

przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 

ust 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1082 z późn.zm.) na podstawie: 

       - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 149 i 150 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe określającym zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola  

oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, z 

art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14 (ustawy Prawo oświatowe) określającym sposób organizowania i 

kształcenia dzieci niepełnosprawnych, z art. 160 (ustawy Prawo oświatowe), który określa zasady 

przechowywania danych osobowych  kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty uprawnione do uzyskana danych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pani/ Pana/ Pani dziecka/ Pana dziecka będą przechowywane przez okres 

wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów 

zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania 

mailto:sekretariat-sp3nml@wp.pl
mailto:iod@valven.pl


rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z 

wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, zaś 

dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 

przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola 

została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone 

prawomocnym wyrokiem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 

RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w ogólnym  rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO). 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Obowiązek podania danych osobowych Pani/ Pana/Pani dziecka/ Pana dziecka  wynika z  zapisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Oznacza to, że podanie danych zawartych we 

wniosku jest konieczne aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacji. Na podanie zapisów 

powyższej ustawy  wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w 

formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 

podstawowej. 

9. Państwa  dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 
Oświadczam, że zapoznałam/ em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. 

Czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów: 

 

……………………………………....… (miejscowość) ………………..……………………….(dnia) 

 

Matka/ Opiekun prawny……………………………………… 

 

Ojciec/ Opiekun prawny…………………………………….. 



 


