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Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej zOddzińarli Integracyjnymi i Sportowymi Nr 5

im. Jana Pawła II w Pionkach

z dnia 23 sĘcznia 2020 r.

w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia rekrutacji do oddziału
przedszkolnegon określenia terminów postępowania rekrutaryjnego oraz postępowania

uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 202012021 do
oddzialupruedszkolnego w PSP nr 5 w Pionkach.

Podstawa prawna:

- Ustawa zdnia14.12.2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z2017 r. poz.59)

- Uchwała Nr LIII/380l20l8 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 ptzęz

Gminę MiastaPionki

- Zarządzenie, nr I5l2020 z dnia 2l stycznia 2020 roku Burmistrza Miasta Pionki w sprawie

określenia terminów przeprowadzańa postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 20201202l
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki.

- Zarządzenie nr l7l2020 z dnia2I stycznia2020 toku Burmistrza Miasta Pionki w sprawie

wprowadzenia wzorów dokumentów stosowanychprzy rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącl,m jest Gmina Miasta Pionki.

- Statut SzkoĘ -realizaĄaobowipku szkolnego.

zarządzam, co następuj e:

§ 1. Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej zOddziałarti Integracyjnymi
i Sportowymi Nr 5 im. Jana Pawła II w Pionkach na rok szkolny 20201202I, zwaną dalej
Komisjq w składzie:

1. Irmina Wrona - przewodniczący komisji
2. Paulina Tumidajewicz - członęk
3. Aneta Gałkowska - członek



§ 2. Komisja przeprowadza rekrutację do oddziału przedszkolnego w oparciu o Zarządzenie
nr I5l2020 Burmistrza Miasta Pionki z drya}l Ęczńa 2020 roku iZarządzenie nt 1712020 r.
z dńa 2I sĘczńa 2020 rokll Burmistrza Miasta Pionki.

§ 3. Komisja wydaje druki dokumentów prawnym opiekunom dzieci:

- wniosek o przyjęcie dzięcka do przedszkola/oddzińu przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Gminie Miasta Pionki w roku sż<olnym 20201202l stanowi Zńączńknr 1 do
Zarządzeniant l7l2020 Burmistrza Miasta PioŃi z dnia2l sĘczńa2020 roku;

- deklaracja kontynuacji edukacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej w roku szkolnym 202012021.

§ 4. Komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości
zgodnie z terminarzem podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

§ 5. Wszelkie czynności zwiryane z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o ptryjęcie
do oddziału przedszkolnego powierza się pracownikowi sekretariafu pani Justynie Snved.

§ 6. Wykonarie Zarządzeniapowierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 7. Zarządzenie wchodziw Ęcie z dniem ogłoszenia.
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