
Zarządzenie  nr 6 /2021 

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7 im. ,,Bajkowej Przygody” w  Czeladzi                                                  

z dnia 04 lutego 2021 roku 

w  sprawie:  określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola, wartości punktowej poszczególnych kryteriów 
oraz wzorów: deklaracji kontynuacji   edukacji przedszkolnej i wniosku 

o przyjęcie dziecka do przedszkola  w Przedszkolu Publicznym nr 7 im. ,,Bajkowej Przygody” w Czeladzi . 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.910 ) oraz 
Zarządzenia Nr 14/2021 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 27 stycznia 2021 roku. 

 
zarządzam : 

 
§ 1 

Wprowadzenie  następujących kryteriów przyjmowania dzieci do Przedszkola Publicznego nr 7 
                                                                    im.  ,,Bajkowej Przygody” 

w Czeladzi oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2021/2022: 
 

Kryterium Punkty 
Kryteria określone w ustawie prawo oświatowe  

Wielodzietność rodziny kandydata 1 
Niepełnosprawność kandydata 1 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 
Kryteria określone przez Organ Prowadzący  

Obydwoje rodzice/prawni opiekunowie kandydata do 
przedszkola świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, 

umowy cywilnoprawnej,   uczą się/studiują 
w systemie dziennym   lub prowadzący działalność 

gospodarczą 

4 

W rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 

3 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola 2 
 

§ 2 
 

Wprowadzam  wzór  deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej (załącznik nr 1) oraz wzór wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola (załącznik nr 2) w Przedszkolu Publicznym nr 7 im. ,,Bajkowej Przygody” w Czeladzi. 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na 

rok szkolny 2021/2022. 
 
 

        
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         



 
                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2021 
                                                                                                                                                                 Dyrektora Przedszkola nr 7 im. ,,Bajkowej Przygody 
                                                                                                                                                                                                       Z dnia 04 02.2021 r 
 
                                                                                                                               Czeladź………..lutego 2021 

    ………………………………….                          

…………………………………. 

…………………………………. 

 (dane rodzica składającego deklarację  

                wraz z nr telefonu )                                                                                                                DYREKTOR 

                                                                                                                   Przedszkola Publicznego nr 7 

                                                                                                                   im. „Bajkowej Przygody” 

                                                                        w  Czeladzi 

              DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

Składam deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez moją/mojego córkę/syna 

        ……………………………………………………………………………………….................. 

                                                          (imię i nazwisko dziecka, pesel) 

       …………………………………………………………………………………………….......... 

                                               (data urodzenia i adres zamieszkania, nr telefonu)) 

w Przedszkolu Publicznym nr 7 im. „Bajkowej Przygody” w Czeladzi w roku szkolnym  2020/2021, 

w czasie  od godz. …….. do godz. ……. tj………. godzin  ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego,  

 z ……. posiłkami dziennie. 

                                                                                                             ……..…………………................ 

                          (podpis)* 

Termin złożenia deklaracji - w ciągu 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; podstawa prawna złożenia deklaracji: 
art. 153 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  t.j. Dz.U.  z 2020poz.910) 

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019r. poz. 10). oraz 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. Informuję, że:  

 
  
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 7 im. „Bajkowej Przygody” z siedzibą                                
         w Czeladzi,  zwany dalej Przedszkolem Publicznym, 
     2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i nie będą  
         udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów prawa. Podstawą  
         prawną jest zgoda. 
      3. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto  
          przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec    
          przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych. Niemiej jednak odwołanie zgody jest jednoznaczne z brakiem  
          możliwości  rozpatrzenia Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 
      4. Podanie Przedszkolu Publicznemu nr 7 im. „Bajkowej Przygody“ w Czeladzi danych osobowych jest  dobrowolne. 
      5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania. 
      6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po 25 maja 2018 r.   
          Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest  Marek Woźniak  
         (kontakt do inspektora):  wozniakmarek@op.pl) 
                                                                                                                                                    …………………..       podpis  



 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                        Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2021 
                                                                                                                                    Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 7        
                                                                                                                                           im. „Bajkowej Przygody” w Czeladzi 
                                                                                                                                           z dnia 04 lutego 2021roku 
 

Data przyjęcia wniosku:     
 
 

Wniosek o przyjęcie dziecka 
do Przedszkola Publicznego nr 7 w Czeladzi 

na rok szkolny 2021/2022 

 

1. Dane dziecka: 
 

Imię i nazwisko dziecka  

Data i miejsce urodzenia  

PESEL dziecka  

Adres miejsca zamieszkania 
 

 
 
 

Kandydat w roku szkolnym 
2020/2021podlega obowiązkowi 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego (właściwe zaznaczyć 
znakiem „x”)  

 
tak             nie  

 

 
2. Dane rodziców/opiekunów dziecka: 
 

Imię i nazwisko matki/opiekunki  

Adres miejsca zamieszkania  
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada   

 

 
Imię i nazwisko ojca/opiekuna   

Adres miejsca zamieszkania  
 
 

Adres poczty elektronicznej i numery 
telefonów kontaktowych – o ile je 
posiada   

 
 

 
3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych jednostek 

prowadzących wychowanie publiczne 
 
Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednego 
przedszkola, zobowiązany jest wpisać nazwy przedszkoli w kolejności od najbardziej do najmniej 
preferowanych.   
 
1. Pierwszy wybór 

…………………………………………………………………………………………...… 
2. Drugi wybór 

………………………………………..…………………………………………………… 
3. Trzeci wybór 

………………………..…………………………………………………………………… 

        



4. Dodatkowe dołączone do wniosku informacje o dziecku1: 
 

Rodzaj informacji o dziecku tak nie 
informacja o stanie zdrowia     
orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej   
potrzeba szczególnej opieki   
stosowana dieta   
zalecenia lekarskie   

 
5. Do wniosku załączono dokumenty związane z rekrutacją1: 
 
L.p

. 
Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium tak nie 

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty 
1. Wielodzietność 

rodziny kandydata 
Oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem)                          
o wielodzietności rodziny kandydata  

  

2. Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności kandydata 

  

3. Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata 
(wpisać kogo dotyczy)  
……………………………………………………….………. 

  

4. Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności obojga rodziców kandydata  

  

5. Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności rodzeństwa kandydata (wpisać 
kogo dotyczy)  
……………………………………………………….………. 

  

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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

  

7. Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku              
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

  

Kryteria określone przez Organ Prowadzący – Uchwała Nr XXXIII/444/2017 
Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 roku  

8. Rodzice/prawni opiekunowie 
kandydata do przedszkola 
wykonują pracę na podstawie 
umowy  cywilnoprawnej lub 
uczący się/studiujący 
w systemie dziennym   lub 
prowadzący działalność 
gospodarczą 
- liczba punktów  4      

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o zatrudnieniu i/lub nauce/studiowaniu                   
w systemie dziennym i/lub prowadzeniu 
działalności 

  

9. W rodzinie kandydata występuje 
bezradność w sprawach 
opiekuńczo - wychowawczych 
- liczba punktów  3     

Zaświadczenie  Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

  

 
1 
 wpisać we właściwym miejscu „tak” lub „nie” 



10. Rodzeństwo kandydata 
uczęszcza do danego 
przedszkola 
- liczba punktów  2      

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów 
o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do 
danego przedszkola  (podać imię i nazwisko  
 
rodzeństwa)……………………………………… 

  

 
 
 

6. Deklarowany pobyt dziecka w placówce wychowania przedszkolnego: 
 

1) Godziny pobytu dziecka w placówce: od ...................  do ..................... 

2) Posiłki: śniadanie    obiad    podwieczorek  2 

 
 
7. Oświadczenie wnioskodawcy: 

 
1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
2. Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r.             

poz. 1000) oraz 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. Informuję, że:  

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 7 im. „Bajkowej Przygody”   
          z siedzibą w Czeladzi,  zwany dalej Przedszkolem Publicznym,                                                                              
     2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą dla celów związanych z postępowaniem rekrutacyjnym i nie  
         będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że udostępnienie danych będzie wynikać z innych przepisów  
         prawa. Podstawą  prawną jest zgoda. 
     3. Posiada Pani/Pan  prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych.  
         Ponadto  przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia  
         sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych. Niemiej jednak odwołanie zgody  
         jest jednoznaczne z brakiem możliwości  rozpatrzenia Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz                 
         z załącznikami.. 
     4. Podanie Przedszkolu Publicznemu nr 7 im. „Bajkowej Przygody“ w Czeladzi danych osobowych jest   
         dobrowolne. 
     5. Zgoda wyrażona jest do czasu jej odwołania. 
     6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych po   
         25 maja 2018 r.  Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie  
         danych) jest  Marek Woźniak (kontakt do inspektora:  wozniakmarek@op.pl) 

 
 

 
 
 
 
Czeladź, dnia .............................                                      ........................................................ 

           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
  

 
8. Pouczenie 

 
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz w załącznikach do wniosku są dyrektorzy 
prowadzonych przez miasto Czeladź przedszkoli, wskazanych w pkt. 3 wniosku. 

3. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w pkt 1, 2 i 3 wniosku, jest obowiązkowe. 

 
2  wybrany posiłek zaznaczyć znakiem „x” 



4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania 
oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za 
istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Art. 155 Ustawy Prawo 
oświatowe (pkt. 4 wniosku). 

5. Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów, zawartych w pkt 5 wniosku, jest nieobowiązkowe, przy 
czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.   

 
 
                                                                               ……………………… 
 
                                                                                                                                 podpis 

 


