
P10.021.3.2019.BE                           Zarządzenie nr 3/2019 

Dyrektora Przedszkola nr 10 w Rybniku 

z dnia 18.03.2019 
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów 

do Przedszkola Nr 10 w  Rybniku na rok szkolnym 2019/2020 

Działając na podstawie: art. 204 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

(Dz.U. z 2017r.poz.60). Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 pozycja 996 ze zmianą)., oraz 

na podstawie zarządzenia 98/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11.02.2019r 

§ 1. 

Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów 

do Przedszkola nr 10 w  Rybniku na rok szkolny 2019/2020: 

 

LP Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym 
Data 

rozpoczęcia 
Data 

zakooczenia 

1. 
Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 

18.03.2019 

godz. 9.00 

22.03.2019 

godz. 15.00 

2. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

1.04.2019 

godz. 9.00 

12.04.2019 

godz. 15.00 

3. 

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków kandydatów 

i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1.04.2019 

godz. 9.00 

18.04.2019 

godz. 15.00 

4. 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócid się Prezydenta 
Miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata 
o potwierdzenie okoliczności zawartych w podaniu kandydata 

Prezydent Miasta potwierdza te 
okoliczności w terminie 14 dni 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

w postępowaniu rekrutacyjnym 

7.05.2019 godz. 9.00 

6. 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym 

7.05.2019 

godz. 9.00 

14.05.2019 

godz. 15.00 

7. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

16.05.2019 godz. 9.00 

§ 2. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawowad będzie dyrektor. 

§ 3 

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

ogłoszeo Przedszkola nr 10 w Rybniku oraz przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

…………………………………… 
                                                                                                                                     (podpis dyrektora) 


