
ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego nr 9 w Rybniku 

z dnia 13.02.2020 r. 

  

W sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów 

potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.   

 Na podstawie: - art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianą), - art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 

1875 ze zmianą),   

UCHWAŁA NR 685/XLIV/2018 RADY MIASTA RYBNIK z dnia 18 stycznia 2018 r. w 

sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów 

potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik  

Na podstawie: - art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59), - art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze 

zmianą), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i 

Sportu,  

zarządzam co następuje:  

§ 1 

Kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych poza 

obwodem szkoły, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2019/2020, uwzględniając kryteria wraz z ich wartością punktową oraz dokumentami 

niezbędnymi do ich przeprowadzenia, które są zawarte w Uchwale nr 685/XLIV/2018 Rady 

Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 , która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 6  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 

w Rybniku oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.    

 

Dyrektor ZSP 9 w Rybniku   

Bożena Fros 


