
Zarządzenie 2/02/2014 

Dyrektora Gminnego Przedszkola  w Bojszowach 

z dnia 24.02.2014r 

 

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do Gminnego  Przedszkola  w Bojszowach na rok szkolny 2014/2015 

 

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7), w uzgodnieniu z Wójtem Gminy 

Bojszowy , Dyrektor Gminnego  Przedszkola w  Bojszowach  zarządza, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujące kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 

2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:  

1) Praca zawodowa obojga rodziców/opiekunów prawnych – 3 punkty ( wymagany dokument –  

zaświadczenie z pracy) 

2) Kandydat z rodziny z nadzorem kuratoryjnym – 2 punkty( wymagany dokument – zaświadczenie z 

PCPR w Lędzinach lub GOPS w Bojszowach) 

3) Rodzice kandydata składają roczną deklarację PIT podając miejsce zamieszkania gminę Bojszowy  

- 3 punkty ( wymagany dokument – oświadczenie rodzica, że w rocznej deklaracji PIT podają miejsce 

zamieszkania gminę Bojszowy) . 

Uwaga 

W przypadku równej liczby punktów osiągniętych przez kandydatów 3 i 4 letnich dopuszcza się 

możliwość prowadzenia postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego kryteria  dochodu w rodzinie 

kandydata. Rekrutacja prowadzona będzie na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o 

wysokości dochodu netto  w przeliczeniu na jedną osobę z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 

miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Pierwszeństwo będą mieli 

kandydaci o najniższym dochodzie. 

4) Kandydaci niezakwalifikowani  umieszczeni będą na liście rezerwowej sporządzonej na podstawie 

kryteriów określonych niniejszym zarządzeniem i przyjmowani w przypadku powstawania wolnych 

miejsc.   

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń Gminnego Przedszkola w Bojszowach z uwzględnieniem wszystkich oddziałów 

przedszkolnych( Bojszowy, Jedlina, Świerczyniec, Międzyrzecze, hala sportowa przy Gimnazjum)) 

oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bojszowy.pl i na stronie 

internetowej przedszkola www.przedszkole-bojszowy.pl   

 

Dyrektor GP w Bojszowach 

Krystyna Wojtuń      


