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ZARZĄDZENIE DYREKTORA Nr  PP3.D.0210.4.2021 
 

z dnia  22 stycznia 2021 

 

 

 

w sprawie 

 

powołania komisji rekrutacyjnej  

do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci na rok szkolny 2021/2022 

w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni 
 

 
Zgodnie z podstawą prawną:  

  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz poz. 4 z 

2021r.), 

  Rozporządzenie MEN z dn. 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego 

oraz postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (DZ.U.2019r.,poz 1737) 

 Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 18 stycznia 2021roku w sprawie 

ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu 

uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym na rok szkolny 

2021/2022 

 Uchwała NR XXXIV/206/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 marca 2020r. w sprawie określenia 

kryteriów, liczby punktów oraz niezbędnych dokumentów na II etapie rekrutacji do publicznych 

przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych 

innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Bogatynia jest organem prowadzącym. 

  

 

 
 

Postanawia się: 

 

§ 1. 

 

Powołać Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci na 

rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu Publicznym Nr 3 z Oddziałami Publicznymi w 

Bogatyni w składzie: 

1. Przewodniczący:    - Agata Nowak- przedstawiciel kadry pedagogicznej 

2. Członek Komisji:   - Magdalena  Pluta - przedstawiciel kadry pedagogicznej 

3. Członek Komisji:   - Dorota Didur - przedstawiciel kadry pedagogicznej 

4. Członek Komisji:   - Mariola Sokół –pracownik obsługi i  administracji 



  
§ 2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  22.01.2021r. 

Traci moc Zarządzenie Nr PP3.D.0210.4.2021 z dn. 03.02.2020r. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                                     Przedszkola Publicznego Nr 3  

z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni 

/-/ Bogumiła Lewczuk 

 

 

 

 

 

 

 


