
ZARZĄDZENIE NR  9/2015 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE 

z dnia 25 lutego 2015 r. 

w sprawie określenia zasad  i terminów rekrutacji do Publicznego Przedszkola              

w Rudziczce wraz z oddziałami zamiejscowymi w Czyżowicach i Mieszkowicach 

 

Na podstawie: 

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Naborem na rok szkolny 2015/2016 objęte są dzieci: 

1) w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w 2010, 2011, 2012), 

2) powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odro-

czono spełnianie obowiązku szkolnego, 

3) w wieku 2,5 lat (ukończony wiek) – w uzasadnionych przypadkach. 

 

§ 2 

Do Publicznego Przedszkola w Rudziczce przyjmowane są w pierwszej kolejności 

dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Prudnik. 

§ 3 

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu,              

na pierwszym etapie rekrutacyjnym obowiązują następujące kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

  

2. Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.  



3. W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równorzędną liczbę punktów, a liczba kandy-

datów przewyższa liczbę wolnych miejsc, przeprowadza  się drugi etap postępowa-

nia rekrutacyjnego. 

4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2015/2016 brane są pod uwagę kry-

teria ustalone przez Radę Miejską w Prudniku. 

§ 4 

Terminy rekrutacji: 

l.p. Rodzaj czynności Termin  Tok postępowania 

uzupełniającego 

1. Składanie wniosku wraz z załącz-

nikami 

20 III 2015 – 22 IV 2015 14 VI 2015 – 21 VI 2015 

2. Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowa-

nych  i niezakwalifikowanych 

05 V 2015 

do godz. 15.00 

do 30 VI 2015 

do godz. 15.00 

3. Potwierdzenie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) kandydata 

woli przyjęcia do przedszkola 

do 12 V 2015  

4. Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nie-

przyjętych 

od 1VII 2015  

do 4 VII 2015 do godz. 

15.00 

do 10 VII 2015 

do godz. 15.00 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Księdze Zarządzeń. 

§ 6 

Przestaje obowiązywać Zarządzenie nr 9/2014 dyrektora Zespołu Szkolno – Przed-

szkolnego w Rudziczce z dnia 5 marca 2014 r.  

 

 

Anna Tuła – Nowacińska - dyrektor 

 


