
Zarządzenie Nr 24a/2019/2020 

Dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  nr 15  

w Rybniku  

z dnia 29 kwietnia  2020r. 
 

w sprawie: zmian zarządzenia nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika          

do rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 31  w Zespole Szkolno- Przedszkolnego 

nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2O20/2O21 

 
 

Na podstawie: 
- Ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2OI7 r., poz. 59) 

- art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) 

-- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianą), 

- Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Rybnika  z dnia  29 kwietnia 2020 r.  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postę-

powania  rekrutacyjnego i  postępowania  uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkol-

nych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik  jest organem prowadzącym 
-Statut ZSzP15 w Rybniku 

 

zarządzam co następuje: 
§1 

 

Ogłaszam rekrutację dzieci  do Przedszkola nr 31  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15   

w Rybniku  z siedzibą w Rybniku, ul. Gzelska 7 na rok szkolny 2O20/21, zgodnie z nowym 

zał.1 niniejszego zarządzenia. 

 

 

§2 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej  Komisji Rekrutacyjnej. 
 

§3 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postę-

powania rekrutacyjnego podstawowego oraz postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  

na rok szkolny 2O20/2021. 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 

                                                                                               dyrektor 

                                                                                           (-) Bogusława Martyna 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 226/2020 

Prezydenta Miasta Rybnika  

z dnia  29 kwietnia 2020 r. 

 
 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku 

szkolnym 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym. 

 

LP 
Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełnia-

jącym 

Data rozpo-

częcia 

Data zakoń-

czenia 

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 
5.05.2020 
godz. 9.00 

18.05.2020 
godz. 15.00 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kry-

teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

26.05.2020 

godz. 9.00 

04.06.2020 

godz. 15.00 

3. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wa-

runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-

tacyjnym 

26.05.2020 

godz. 9.00 

08.06.2020 

godz. 15.00 

  

4. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-

kowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

10.06.2020 godz. 12.00 

5. 
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

12.06.2020 

godz. 12.00 

19.06.2020 

godz. 12.00 

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postę-

powaniu rekrutacyjnym 

22.06.2020 godz. 12.00 

7. 

Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o przyjęcie do 

przedszkola wraz z dokumentami spełnienie przez kandydata wa-

runków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekru-

tacyjnym uzupełniającym 

23.06.2020 

godz. 9.00 

29.06.2020 

godz. 15.00 

8. 

Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje rekruta-

cyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

23.06.2020 

godz. 9.00 

30.06.2020 

godz. 15.00 

9. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyj-

nym uzupełniającym 

01.07.2020 godz. 12.00 

10. 

Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica kandy-

data woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postę-

powaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

01.07.2020 

godz. 12.00 

03.07.2020 

godz. 12.00 

11. 

Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej wiadomości 

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandy-

datów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniają-

cym 

06.07.2020 godz. 9.00 

 

 

 

 

 

 

 


