Uchwała nr 1 / 2010
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 39 w Rybniku
z dn. 22.II.2010r.
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 39

Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.IX.1991( tekst jednolity Dz. U. nr
256 z 2004r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dn. 19.III.2009r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 56 z 2009r. poz. 458),
Rozporządzeniem MEN z dn. 21.V.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenia MENiS z dn. 20. II. 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. nr 26 z
2004r. poz. 232 z późniejszymi zmianami), Statutu Przedszkola nr 39 par. 3 , ust. 2 pkt. 2 lit. n
Rada Pedagogiczna uchwala :
§1
W statucie Przedszkola nr 39 uchwalonym w dn. 13.04.2007r. wprowadza się następujące
zmiany :
1. W § 9 skreśla się ust. 3 ,, Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola’’ w obecnym
brzmieniu i otrzymuje on nowe brzmienie :
,, 3. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola :
1) Nabór do przedszkola w roku szk. 2010 / 2011 zostanie przeprowadzony w formie
elektronicznej w oparciu o witrynę internetową www.rybnik.formico.pl.
2) Kolejność dokonania zgłoszenia nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie
dziecka do przedszkola.
3) Nabór będzie prowadzony według następujących kryteriów :

a)
b)
c)
d)
e)

1. Dziecko wychowywane przez samotną matkę lub samotnego ojca.
2. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz
niezdolność do samodzielnej egzystencji.
3. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
4. Dziecko, które w roku rekrutacji:
do 31 grudnia 2010 ukończy 6 lat ( podlegające obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego )
do 31 grudnia 2010 ukończy 5 lat ( mające prawo uczęszczania do przedszkola)
do 31 grudnia 2010 ukończy 4 lata
do 31 grudnia ukończy 3 lata
do 28 lutego 2011 ukończy 3 lata
5. Dziecko mieszkające w granicach administracyjnych Miasta Rybnika.
6. Dziecko obecnie uczęszcza do przedszkola wskazanego na 1. miejscu listy
preferencji.

7. Dziecko posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o
odroczeniu obowiązku szkolnego.
8. Dziecko, którego rodzice / prawni opiekunowie :
a) Oboje pracują lub studiują / uczą się w trybie dziennym
b) Tylko jedno pracuje lub studiuje / uczy się w trybie dziennym
c) Nie pracują
9. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.
10. Dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej.
11. Dziecko, zamieszkałe w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje
się przedszkole wskazane na 1. miejscu listy preferencji.
12. Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
13. Dziecko, którego rodzeństwo ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności.
14. Dziecko posiadające wskazanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o
uczęszczaniu do przedszkola.
15. Dziecko z rodziny będącej pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej.
16. Dziecko, które posiada młodsze rodzeństwo.
17. Dziecko, które posiada co najmniej troje rodzeństwa, które nie ukończyło 18 –
tego roku życia.
W razie uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów decyzję o przyjęciu dziecka
podejmować będzie dyrektor przedszkola.
§2
Za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnym dyrektora i nauczycieli.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W głosowaniu brało udział 9 członków rady, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Protokolant

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

