
Zarządzenie nr 27/2012/2013 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie: ustalenia kryteriów oraz powołania komisji kwalifikacyjnej do 

                  przeprowadzenia  rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola nr 18

na podstawie:

-  ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( z późniejszymi zmianami)

-  statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 

 

zarządza się , co następuje: 

§ 1

Ustala się kryteria rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola nr 18 w Rybniku, których treść 

stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do rozpatrywania wniosków rodziców w  związku z 

rekrutacją uzupełniającą do Przedszkola w składzie:

1. Teresa Uchyła                   -  dyrektor

2. Agnieszka Forczmańska   - wicedyrektor  

3. Elwira Łatkowska             - przewodnicząca zespołu przedszkolnego 

      Podpisy:

     1…………………………

     2…………………………

     3…………………………

Rybnik, dnia 24.04.2013r.                                                          ………………………………

                                                                                                            podpis dyrektora



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2012/2013 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 

z dnia 24 kwietnia 2013r.

Kryteria podstawowe

1. Dziecko 6-letnie i 5-letnie spełniające obowiązek rocznego przygotowania 

Przedszkolnego.

2. Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca.

3. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji.

4.  Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

5. Rodzeństwo dziecka, które w wyniku rekrutacji zostało zakwalifikowane do innego 

przedszkola.

Kryteria dodatkowe

1. Dziecko 4-letnie, którego oboje rodzice/opiekunowie pracują/uczą się w trybie 

dziennym.

2. Dziecko 3-letnie, którego oboje rodzice/opiekunowie pracują/uczą się w trybie 

dziennym.

3. Dziecko posiadające wskazania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie 

uczęszczania do przedszkola. 

4. Dziecko 4-letnie, którego jeden rodzic/opiekun pracuje/uczy się w trybie dziennym.

5. Dziecko 3-letnie, którego jeden rodzic/opiekun pracuje/uczy się w trybie dziennym.

6. W przypadku , gdy kilku kandydatów spełnia te same kryteria, o przyjęciu do 

przedszkola decyduje data urodzenia dziecka 



Protokół nr 1/2012/2013 z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej w sprawie rekrutacji 

uzupełniającej do Przedszkola nr 18 z dnia  25 kwietnia 2013r.

 Komisja w składzie:

1. Teresa Uchyła – dyrektor

2. Agnieszka Forczmańska – wicedyrektor

3. Elwira Łatkowska – przewodnicząca zespołu przedszkolnego

po weryfikacji wniosków wpisuje na listę przyjętych do przedszkola dzieci:

1. Marka Makarskiego – rok urodzenia 2007

2. Annę Musiolik – rok urodzenia 2009


