Załącznik nr II do protokołu nr X/2014/2015

UCHWAŁA NR 2 / 2015
RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZEDSZKOLA NR 15 W RYBNIKU
z DNIA 26. 03.2015 r.

W sprawie : zmian w statucie Przedszkola nr 15
Na podstawie
1. Art.60 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie Oświaty ( dz.U. z 2004 nr 256,
poz. 2572 z póź zmianami – ustawa z dnia6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. , poz. 7 ).
2. Uchwały nr 99/VIII/2015 rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015r. 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
( Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015, poz. 1776)

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:

§1
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 44 ust 8 otrzymuje brzmienie:
„ W naborze elektronicznym stosuje się kryteria wynikające z Ustawy z dnia 07.09.1991r. o
systemie Oświaty ( dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z póź zmianami – ustawa z dnia 6 grudnia
2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014r. ,
poz. 7 ) , oraz Uchwały nr 99/VIII/2015 rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015r. 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
( Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2015, poz. 1776)”
2. W § 44 dodaje się ust. 9.
„ Terminarz oraz zasady naboru do przedszkola ustala organ prowadzący.”
3. W § 44 dodaje się ust. 10..
„ W przypadku uzyskania przez kandydatów do przedszkola jednakowej ilości punktów,
system naborowy przeprowadza losowanie elektroniczne dzieci, które zostaną przyjęte do
przedszkola.”
§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Przedszkola, nauczycieli czyni się
odpowiedzialnymi za realizację zadań wynikających z uchwały.

§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W głosowaniu
brało udział 4 członków rady, uchwałę podjęto jednogłośnie.

Protokolant:
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