
Zarządzenie Nr 16/2021/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 

w Rybniku 

z dnia 3 lutego 2022 r. 

w sprawie: ogłoszenia rekrutacji  dzieci do Przedszkola nr 31 w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2O22/2O23 

 

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), 

- Uchwała Nr 771/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dn. 16.XII.2021r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Rybnik 

- Zarządzenie nr 23/2022  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 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 przy ul. Gzelska 7 na rok szkolny 2O22/23, zgodnie z zał.1,2  

niniejszego zarządzenia. 

§2 

Powołuję komisję rekrutacyjną nadzorującą przebieg rekrutacji w placówce, zgodnie z zał. 3 

do niniejszego zarządzenia. 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej. 

§4 

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

postępowania rekrutacyjnego podstawowego oraz postępowania rekrutacyjnego 

uzupełniającego na rok szkolny 2O22/2023. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 

dyrektor 

(-) Bogusława Martyna 



 

Załącznik nr 1 
 Zarządzenie nr 23/2022 

Prezydenta Miasta Rybnika 
z dnia 14 stycznia 2022 r 

 

 

 

Zarządzenie 23/2022 

Prezydenta Miasta Rybnika 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  

dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 

 

Działając na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zmianami) 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 2021 r.  poz. 2245 ze zmianami), 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których Miasto Rybnik jest organem 

prowadzącym na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta 

nadzorującemu oświatę. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 23/2022 

Prezydenta Miasta Rybnika 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik 

jest organem prowadzącym: 
 

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutującym i uzupełniającym Data 

rozpoczęcia 

Data  

zakończenia 

 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania 

przedszkolnego 

07.02.2022 

godz. 08.00 

 

14.02.2022 

godz. 12.00 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

22.02.2022 

godz. 08.00 

10.03.2022 

godz. 15.00 

2. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków 

kandydatów i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

22.02.2022 

godz. 08.00 

25.03.2022 

godz. 12.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i 

kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

30.03.2022 

godz. 12.00 

4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w 

postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

31.03.2022 

godz. 08.00 

11.04.2022 

godz.15.00 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 
 

13.04.2022 

godz. 12.00 

6. Postępowanie uzupełniające - Złożenie wniosku o 

przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

21.04.2022 

godz. 08.00 

29.04.2022 

2 godz. 

godz.15.00 

7. Postępowanie uzupełniające - Weryfikacja przez komisje 

rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów 

potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków 

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

21.04.2022 

godz. 08.00 

05.05.2022 

godz.15.00 

8. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 

11.05.2022 

godz. 08.00 

9. Postępowanie uzupełniające - Potwierdzanie przez rodzica 

kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego 

oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

uzupełniającym 

11.05.2022 

godz. 08.00 

18.05.2022 

2 godz. 

godz.12.00 

10. Postępowanie uzupełniające - Podanie do publicznej 

wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym uzupełniającym 

20.05.2022 

godz.08.00 

 



Załącznik nr 2 
 Uchwała Nr 771/XLVI/2021 

Rady  Miasta Rybnika 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

 

 

UCHWAŁA NR 771/XLVI/2021 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria  

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 

 

Na podstawie: 
- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021, poz. 1372 ze zmianą), 

- art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2021, poz. 1082 ze zmianą), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Rada Miasta Rybnika uchwala: 

 

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Rybnik, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami 

niezbędnymi do ich potwierdzenia 
 

Lp. Nazwa kryterium 

 

Dokument potwierdzający  

spełnienia kryterium 

Liczba  

punktów 

1. Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni 

pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym oraz 

kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, 

którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub 

studiuje/uczy się w trybie dziennym 

Oświadczenie o miejscu 

pracy/studiów/nauki 
32 pkt 

2. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego 

samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania 

nadal do tego przedszkola  

Oświadczenie na wniosku o 

przyjęcie do przedszkola  
16 pkt 

3. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego 

samego przedszkola 

 

Oświadczenie na wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 
8 pkt 

4. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub 

kandyduje do 

szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się 

przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy 

preferencji 

 

Oświadczenie na wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 
4 pkt 

5. Kandydat, w stosunku do którego na pierwszym 

miejscu listy preferencji wskazano przedszkole 

znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej 

właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata 

 

Oświadczenie na wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 
2 pkt 

6. Kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku 

rekrutacji nie będzie miało ukończonych 18 lat 

 

 

Oświadczenie na wniosku o 

przyjęcie do przedszkola 
1 pkt 

 

§ 2. Traci moc uchwała nr 684/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Rybnik. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wojciech Kiljańczy 
 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia  Nr 162021/2022 

 Dyrektora ZSzP15 w Rybniku 

z dnia 3 lutego 2022r. 

 

 
POWOŁANIE  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ  DO PRZEDSZKOLA NR 31  

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 15 W RYBNIKU  

W ROKU SZKOL. 2022/2023 

 

 
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), 

- Uchwała Nr 771/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dn. 16.XII.2021r. w sprawie określenia kryteriów wraz z 

liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postepowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 

- Zarządzenie nr 23/2022  Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2022/2023 do 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których 

Miasto Rybnik jest organem prowadzącym 

-Statut ZSzP15 w Rybniku 

 

 

 

 

Nazwisko i imię  

Nauczyciela 

 

Pełniona funkcja Potwierdzenie 

 

Celina Michalska przewodnicząca  

Monika  Fukała członek  

 Anna Hajnce członek  

 

 

 

 
 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku 

dyrektor 

(-) Bogusława Martyna 


