
 

Zarządzenie Nr 8/2018/2019 

Dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku 

z dnia 15 marca 2019 r. 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

 

Na podstawie: Na podstawie art. 157 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 

do  Przedszkola nr 2 w Kłodzku, na rok szkolny 2019/2020, zwaną dalej „Komisją” 

w składzie: 

 

1) Beata Piwowar, 

2) Małgorzata Nytko, 

3) Barbara Kalita 

4) Małgorzata Hudziec 

 

§ 2. 

 

1. Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się Panią Beatę Piwowar. 

2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z 

wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala  

dni i godziny posiedzeń komisji. 

3. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.  

4. Przewodniczący  komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia  komisji  poza  

ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji. 

5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział  

co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.  

 

§ 3. 

 

Do zadań Komisji należy: 

1. weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, 

2. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego, 

3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, 

4. ustalenie i podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do publicznej 

wiadomości, 

5. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, 

6. sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

 

 

§ 4. 

 



 

1. Komisja obraduje na posiedzeniach. 

2. Najpóźniej w terminie trzech dni od daty posiedzenia Komisji sporządza się protokół 

z jej posiedzenia. 

3. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący. 

4. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w jej skład. 

 

 

§ 5. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 

postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

 

 

 

                                                                                 

                                                                        ………………………………………… 
                                                                                                                                   Podpis i pieczątka dyrektora  


