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Or.0050.14.2016 
(2015-122376) 

ZARZĄDZENIE NR  14/2016 
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA 

z dnia  11 stycznia 2016 
 
w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia kryteriów wraz z liczbą punktów  
oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik 
 
Działając na podstawie: 
- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami), 
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  
poz. 1515 ze zmianami), 
- Uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienioną uchwałą Nr 138/XI/2015 z dnia 
18.06.2015  r. 
 

zarządzam, co następuje 
 

§ 1. 
 

1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
zwanymi dalej „Podmiotami”. 

 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 

określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

 
3. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 7 ze zmianami.) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Od roku 
szkolnego 2014/2015 w myśl art. 20c ww. ustawy do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe  
na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc  
w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie ustawowe 
kryteria, z których każde ma jednakową wartość. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  
lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie z art. 20c  
ust. 4 i 6, na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  
z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,  
w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb 
społecznych. Organ prowadzący upoważniony został także do przyznania każdemu kryterium stosownej 
liczby punktów, przy czym kryteria samorządowe, w odróżnieniu od kryteriów ustawowych, mogą mieć 
różną wartość.  
Poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 zadania organu prowadzącego w powyższym zakresie 
dla przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rybnik należą do kompetencji Rady Miasta. Wcześniej kryteria 
wraz z punktacją, na mocy przepisów przejściowych ustalali dyrektorzy przedszkoli w porozumieniu  
z Prezydentem Miasta. Mając na uwadze duże zainteresowanie miejskimi przedszkolami w latach ubiegłych 
zachodzi potrzeba ustalenia preferencji przy przyjęciach do miejskich przedszkoli.  
Powyższe kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają  
na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki i wychowania przedszkolnego oraz mają za zadanie, 
zgodnie z ustawą, zaspokoić lokalne potrzeby społeczne. 
W poprzednim roku Rada Miasta Rybnika podjęła już taką uchwałę, ale w jednym z kryteriów było 
odwołanie do roku 2015 co powodowało, że trudno byłoby stosować taki zapis w latach następnych. Nowa 
treść uchwały ma już charakter uniwersalny.  

 
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii na temat zasad rekrutacji, o których mowa   

w ust. 2. 
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§ 2. 
Określa się : 

1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień   11.01.2016 r. 
 
2) termin zakończenia konsultacji na dzień  18.01.2016 r. 

§ 3. 
Konsultacje przeprowadza się poprzez zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Rybnika (bip.um.rybnik.eu), zakładka Organizacje pozarządowe. 

§ 4. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Edukacji Urzędu Miasta. 

§ 5. 
Opinie należy składać na piśmie, w terminie określonym w § 2, w Kancelarii Urzędu Miasta  
przy ul. Bolesława Chrobrego 2, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego Zarządzenia. 

§ 6. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta nadzorującemu 
oświatę. 

§ 7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NESOD: 2015-122376  3/3 
Przyg.: E-I/257 
 

 
Załącznik  
do Zarządzenia  14/2016 
Prezydenta Miasta Rybnika  
z dnia 11 stycznia 2016 

 
………………………………………….. 
nazwa podmiotu 
 
………………………………………….. 
adres siedziby podmiotu (ulica, kod pocztowy, miejscowość) 
 
………………………………………… 
telefon, e-mail 

      Wydział Edukacji 
      Urząd Miasta Rybnika 
      ul. Bolesława Chrobrego 2 
      44-200 Rybnik 
 
Opinia dotycząca projektu uchwały 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* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Propozycję wprowadzenia zmian należy uzasadnić. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

.……………….............................................................................................................................  
(pieczęć  podmiotu i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych  

do reprezentowania podmiotu) 

 
 


