Zarządzenie Nr 10/ 2021
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach
z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.),
§ 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737)
z a r z ą d z a s i ę, co n a s t ę p u j e :

§1
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pabianicach na rok szkolny 2021/ 2022 - zwaną dalej
Komisją - w następującym składzie:
1. Dorota Koziara
2. Aleksandra Rękorajska

/ NAUCZYCIELKA PM 13
/ NAUCZYCIELKA PM 13

3. Katarzyna Staszewska-Góra / NAUCZYCIELKA PM 13

§2
Na Przewodniczącego Komisji wyznacza się p. Dorotę Koziarę

§3
Zadania Komisji określają art. 150 ust.7, art.154 ust. 1 pkt. 1, art.157 ust. 2 pkt.5, art. 158
ustawy Prawo oświatowe oraz Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przyjęty przez komisję
w dniu pierwszego posiedzenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4
Podaje się liczbę wolnych miejsc w PM 13 dla dzieci na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego 2021/2022, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5

Podaje się wykaz złożonych w okresie rekrutacji wniosków zgłoszenia dziecka do PM 13
wraz z załączoną przez rodziców dokumentacją, który stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§6
Załączniki wymienione w niniejszym zarządzeniu powierza się Przewodniczącemu przed
pierwszym posiedzeniem komisji rekrutacyjnej.
§7
Dyrektor PM 13 może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany
osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 w trybie podstawowym oraz
uzupełniającym.

Joanna Głos-Podgrodzka
/p.o. dyrektora Pm13/

