
ZARZĄDZENIE NR 08/2019/2020 

Dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

z dnia 10 lutego 2020 roku 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia  naboru dzieci  do Oddziałów 
Przedszkolnych  i  klasy I SP  na rok szkolny 2020/2021 

Działając na podstawie:   

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 
 art.20 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010 ze zm.)  

§1 

Powołuję Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 
przedszkolnych i klasy I  Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach( podstawowego i 
uzupełniającego, jeżeli będzie taka potrzeba) na rok szkolny 2019/2020, zwana dalej „Komisją” w składzie: 

Agnieszka Plichta – przewodnicząca komisji 

Barbara  Gorbun - Walczak– sekretarz 

Joanna Timoszyk – członek 
                                                                                                 §2 

1.Komisję powołuje w celu dokonania rekrutacji (podstawowej i uzupełniającej, jeśli będzie taka potrzeba) 
zgodnie z obowiązującymi „Zasadami rekrutacji  do prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół na rok szkolny 2020/2021”. 

2.Zadania Komisji określa art.157 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2017r. 
poz.59)  

§3 

Terminy posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący komisji. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji. 

 §5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego podstawowego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021. 

 Iwona        Skołozubow 

                                                                                                                      …………………………………………….. 

                                                                                                                 Podpis i pieczątką dyrektora szkoły  



 

ZARZĄDZENIE NR 06/2019/2020 

Dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

z dnia 10 lutego 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji  dzieci  do Oddziałów Przedszkolnych  i  klasy I Szkoły 
Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach  na rok szkolny 2020/2021 

Działając na podstawie:   

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 
 art.20 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010 ze zm.). 
 Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29.01.2019r. w sprawie 

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  innych publicznych form 
wychowania przedszkolnego  oraz do klas I  publicznych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie  

  Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 09/2020 oraz 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.w 
sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok 
szkolny 2020/2021 

zarządzam co następuje 

§1 

Wprowadzam Regulamin Rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole 
Podstawowej w Wężyskach stanowiący zał. do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły. 

                                                                                                              Iwona Skołozubow 

                                                                                                      …………………………………………….. 

                                                                                                 Podpis i pieczątką dyrektora szkoły  

 

 

 



 

ZARZĄDZENIE NR 07/2019/2020 

Dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach 

z dnia 10 lutego 2020 roku 

w sprawie ogłoszenia rekrutacji  dzieci  do oddziałów przedszkolnych  i  klasy I Szkoły Podstawowej im. św. 
Jadwigi Śląskiej w Wężyskach  na rok szkolny 2020/2021 

Działając na podstawie:   

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), 
 art.20 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 60 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010 ze zm.)  
 Zarządzenia Burmistrza Krosna Odrzańskiego nr 09/2020 oraz 10/2020 z dnia 24 stycznia 2020r.w 

sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w 
postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie na rok 
szkolny 2020/2021 

 Statutu  Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach  
 Regulaminu Rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej im. 

św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach  zarządzam co następuje: 

§1 

1.Ogłaszam rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w 
Wężyskach na rok szkolny 2020/2021. 

1.1Ogólna liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych – 17 
1.2. Ogólna liczba miejsc w oddziale klasy I - 25 

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 
rekrutacyjnego podstawowego oraz postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 
2020/2021.  

                                                                                                 Podpis i pieczątką dyrektora szkoły  

                                                                                                        Iwona Skołozubow 


