
ZARZĄDZENIE NR  2/2020 

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA                              

ŚW. WINCENTEGO A PAULO W BUKU 

z dnia 22 stycznia 2020r. 

w sprawia ustalenia kryteriów dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego                  

w roku szkolnym 2020/2021 

 

Zgodnie z podstawy prawną: 

1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), art. 29 ust.2 pkt 2 i art. 154 ust. 1 pkt 

1 z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1148 z późn.zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 

624 z późn zm.). 

3.Ustawa z dnia 9 grudnia 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2013 r., poz.135) 

4. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 w sprawie 

sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych                                

w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 

szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego § 14 ust.2 pkt 1 i ust.5 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się kryterium oraz ich wartość punktową na potrzeby postępowania rekrutacyjnego                   

w roku szkolnym 2020/2021: 

 

 
Kryterium  

Wartość punktowa 

kryterium 

1. kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego 

obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub  ma 

- 10 pkt  



odroczony obowiązek szkolny lub ma prawo do 

korzystania z wychowania przedszkolnego, a Miasto              

i Gmina Buk ma obowiązek mu to zapewnić                                                                                    

2. oboje rodzice pracujący                                                                                      - 5 pkt 

3. kandydat mieszka w obwodzie szkoły podstawowej,             

na terenie której siedzibę ma wybrane przez rodziców 

przedszkole                                                                                         

- 1 pkt 

4. kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem 

kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny                                                                                                                         

- 1 pkt 

5. rodzeństwo kandydata  w roku szkolnym, na który 

prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego 

samego, wybranego przez rodziców przedszkola                     

- 2 pkt 

6. istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki            

w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie                           

i korzystaniu z trzech posiłków dziennie                                               

- 1 pkt 

Maksymalna liczba punktów 20 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania 


