
ZARZĄDZF-NIE Nr 3/18

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej zOddzińami Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5

im. Jana Pawła II w Pionkach

z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia rekrutacji do oddziału
przedszkolnego, określenia terminów postępowania rekrutaryjnego oraz postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do
oddziału przedszkolnego w PSP nr 5 w Pionkach.

Podstawa prawna:

- Ustawa zdńa14.12.2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z20I7 r. poz. 59)

- Uchwała Nr LIII/380|20I8 Rady Miasta w Pionkach z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie
określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych ptzez
Gminę Miasta Pionki

- Zarządzenie nr gl20l8 z dnia 29 styczńa2018 roku Burmistrza Miasta Pionki w sprawie
okreŚlenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 201812019
do publicznych przedszkoli, oddziŃów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki.

- Zaruądzenie nr 11/2018 z dnia29 stycznia2Ol8 roku Burmistrza Miasta PioŃi w sprawie
wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanychprzy rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziaŁów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki.

- Statutu Szkoły - realizacja obowiązku szkolnego

zarządzam, co następuj e:

§ 1. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzęnia postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawow€j zOddziałami Integracyjnymi
i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach na rok szkolny 20I8l20I9, nłvaną dalej
Komisjq w składzie:

1. Magdalena Banaszek - przewodniczący komisji
2. Barbara Dobrowolska - zastępcaprzewodniczącęgokomisji
3, Małgorzata Chmielnicka - członek

h



§ 2. Komisja przeprowadza rekrutację do oddziału przedszkolnego w oparciu o Znządzeńe
'llr 9l20t8 Burmistrza Miasta Pionki z dnia29 styczńa2Ol8 roku i Zarządzenie nr IIl20I8r.
z dnia29 styczńa 2018 roku Burmistrza Miasta Pionki.

§ 3. Komisja wydaje druki dokumentów prawnym opiekunom dzieci

- wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
stanowi ZŃączńk nt 2 do Zarządzeńa nr 1 112018 z dnia 29 stycznia 2018 roku Burmistrza
Miasta Pionki.

§ 4. Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości
z godnie z terminar zem podanym w harmono gramie po stępowania rekrutacyj ne go.

§ 5. Wszelkie czynności związane z wydawańem i przyjmowaniem wniosków o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego powierzasię pracownikowi sekretariafu pani Joannie Sąpor.

§ 6. Wykon arie Zarządzenia powierza się Przewodni czącemuKomisji Rekrutacyjnej.

§ 7. Zarządzenie wchodziw życie z dniem ogłoszenia.
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