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Zarz~dzenie Nr <::. .. 1. ..7

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia :J.Z t?.~ 2014 r.

w sprawie uzgodnienia kryteriow post~powania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka, liczby punktow za te kryteria oraz terminu
post~powania rekrutacyjnego, skladania dokumentow oraz post~powania uzupelniaj~cego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. 0 zmianie ustawy 0 systemie oswiaty
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) zarz'l.dzam, co nast~puje:

§ 1. Uzgadnia si~:
1) kryteria, brane pod uwag~ na drugim etapie post~powa,nia rekrutacyjnego, 0 kt6rych mowa w

art. 20 c ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 256,
poz. 2572 z p6Zn. zm);

2) punkty (liczby punkt6w) za kryteria, 0 kt6rych mowa w pkt 1;
3) terminy post~powania rekrutacyjnego, skladania dokument6w oraz post~powania

uzupelniaj'l.cego;
okreslone przez dyrektor6w publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rawa
Mazowiecka, zwanych dalej przedszkolami, w za1'l.czniku do zarz'l.dzenia.

§ 4. Nadz6r nad realizacja zarz'l.dzenia powierza sie Naczelnikowi Wydzialu Oswiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka.



Zalqcznik do Zarl.qdl.enia Nr ...?1..!. ~() I il

BunnisITL<!Miasla Ra\\a Mazowiccka

zdnia ;fJ.. ..~.~ 201~r.

1. Kryteria przyjt(c na drugim etapie postt(powania rekrutacyjnego na wolne miejsca
w Przedszkolach Miejskich Nr 1, 2 i 3, prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka:

Nazwa kryterium Liczba punktow

dziecko, ktorego rodzenstwo kontynuuje edukacjy w przedszkolu 15 pkt

dziecko, ktorego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracuj~ lub
studiuj~ w trybie dziennym (dokument potwierdzaj~cy -
zaswiadczenie z zakladu pracy lub z uczelni obojga rodzicow 10 pkt

(prawnych opiekunow)
dziecko z placowki opieku nczo- wychowa wczej oraz dziecko
wychowuj~ce Sly w rodzinie objytej nadzorem kuratorskim

5 pkt(dokument potwierdzaj~cy - zaswiadczenie dyrektora placowki
opiekunczo-wychowawczej, wyrok s~du rodzinnego)

II. Termin postt(powania rekrutacyjnego, skladania dokumentow oraz postt(powania
uzupelniajl!cego.

Postypowanie rekmtacyjne na rok szkolny 2014/2015 prowadzone bydzie w okresie od 17 lutego
do 25 kwietnia 2014 .".i zostanie podzielone na nastypuj~ce etapy:

1) termin skfadania dokumentow 0 przyjycie do wybranego przedszkola miejskiego: 21 luty -
31 marca 2014 r.

2) rozpatrywanie zfoz:onych wnioskow przez Komisjy Rekrutacyjn~ - do 15 kwietnia 2014 r.
3) wywieszenie list dzieci przyjytych do przedszkola - 16 kwietnia 2014 r.
4) postypowanie uzupefniaj~ce - rozpatrywanie odwolan rodzicow dzieci nie przyjytych do

przedszkola - do 25 kwietnia 2014 r.
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