
Zarządzenie Nr 1/2014 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Antoniowie 

z dnia 31 stycznia 2014r. 
 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 terminów dotyczących rekrutacji, dodatkowych kryteriów 
naboru oraz liczby punktów za kryteria naboru.  

 
Na podstawie art. 16 ust. 1, w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) oraz art. 20c ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Antoniowie, w uzgodnieniu z Burmistrzem Ozimka, zarządza, co następuje: 
 

§ 1 
Ustala się następujące terminy w rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015: 
1) do 10 lutego 2014r. – termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale 

przedszkolnym, 
2) od 18 lutego 2014r. do 07 marca 2014r. – termin składania dokumentów o przyjęcie do oddziału 

przedszkolnego, 
3) od 10 marca do 28 marca 2014r. – termin postępowania rekrutacyjnego,  
4) od 31 marca do 25 kwietnia 2014r. – termin postępowania uzupełniającego. 
 

§ 2 
Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, – 2 
punkty. 
 

§ 3 
Ustala się dodatkowe kryteria naboru na rok szkolny 2014/2015, liczbę punktów za te kryteria oraz rodzaje 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów: 
1) kandydat zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 5 punktów – oświadczenie 

rodzica(ów); 
2) kandydat urodzony w 2010r. – 4 punkty – oświadczenie rodzica(ów); 
3) zatrudnienie, działalność gospodarcza lub nauka obojga rodziców – 2 punkty – oświadczenia rodziców o 

zatrudnieniu, działalności gospodarczej lub nauce; 
4) zatrudnienie, działalność gospodarcza lub nauka jednego rodzica – 1 punkt– oświadczenie rodzica o 

zatrudnieniu, działalności lub nauce; 
5) rodzeństwo korzystające z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym – 2 punkty – 

oświadczenie rodzica(ów). 
 

§ 4 
Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym zarządzeniem normowane są obowiązującymi przepisami prawa 
oświatowego. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Uzgodniono: 
 
……………………………………………………………….. 
           (podpis Burmistrza Ozimka) 
 
 
Do wiadomości – rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
 
Otrzymują: 

1) Komisja Rekrutacyjna 
2) a/a 

 


