
Zarządzenie Nr 31/2014/2015 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Rybniku 

z dnia 3 kwietnia 2015 r. 

 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów 

potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                         

do Przedszkola Nr 29 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2                                           

im. Janusza Korczaka w Rybniku na rok szkolnym 2015/2016 

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), w uzgodnieniu z Prezydentem 

Miasta Rybnika, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka                 

w Rybniku 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 
1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 29 w Rybniku ustala się  

    następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami niezbędnymi do ich  

    potwierdzenia. 

 

L.p. 

 

Nazwa kryterium 

Dokument 

potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Liczba 

punktów 

 

1. 

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie 

pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym. 

oświadczenie o miejscu 

pracy/studiów/nauki 

32 pkt 

 

2. 

Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego 

przedszkola lub uczęszcza do tego samego przedszkola i 

potwierdziło wolę uczęszczania nadal  do tego 

przedszkola. 

oświadczenie na Wniosku           

o przyjęcie do przedszkola  

16 pkt 

 

3. 

Dziecko, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły 

podstawowej, w którym znajduje się przedszkole 

prowadzące oddział wskazany na 1 miejscu listy 

preferencji. 

oświadczenie na Wniosku            

o przyjęcie do przedszkola 

8 pkt 

 

4. 

Dziecko, którego rodzice zadeklarowali jego pobyt          

w przedszkolu w czasie co najmniej 8 godzin. 

oświadczenie na Wniosku        

o przyjęcie do przedszkola 

4 pkt 

 

5. 

Dziecko, którego rodzeństwo w roku rekrutacji, do           

31 grudnia 2015 nie będzie miało ukończonych 18 lat. 

oświadczenie na Wniosku           

o przyjęcie do przedszkola 

2 pkt 

 

6. 

Dziecko, którego rodzina jest objęta pomocą Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

oświadczenie na Wniosku         

o przyjęcie do przedszkola 

    1 pkt 

 

2. W wypadku uzyskania przez kandydatów jednolitej liczby punktów o przyjęciu                    

    do przedszkola będzie decydowało losowanie w systemie elektronicznym. 

 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie       

na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 29 w Rybniku oraz przez umieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej.             
                                                                         DYREKTOR 

                                                                          ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO                                                                                                                                                                                                

                                                                           mgr Ewa Florczyk                                                                                                                                            


