Zarządzenie Nr 3/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
w Rybniku
z dnia 07 września 2020r.
w sprawie: ogłoszenia rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 31 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnego nr 15 w Rybniku na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie:
- Ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2OI7 r., poz. 59)
- art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)
- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą)
oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 ze zmianą),
- Zarządzenie nr 22/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

-Statut ZSzP15 w Rybniku

zarządzam co następuje:
§1
1. Ogłaszam rekrutację uzupełniającą dzieci do Przedszkola nr 31 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 15 w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Gzelska 7 na rok szkolny
2O20/21, zgodnie z zał.1 niniejszego zarządzenia.
§2
1.Powołuję komisję rekrutacyjną nadzorującą przebieg rekrutacji w placówce, zgodnie z zał.
2 do niniejszego zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia
postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 w Rybniku
dyrektor
(-) Bogusława Martyna

Załącznik nr 2
Zarządzenie Nr 24/2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
w Rybniku z dnia 28 stycznia 2020r.

POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO PRZEDSZKOLA NR 31
W ZESPOLE SZKOLNO-PREZDSZKOLNYM NR 15 W RYBNIKU
W ROKU SZKOL. 2020/2021

Na podstawie:
- Ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2OI7 r., poz. 59)
- art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)
-Statut ZSzP15 w Rybniku
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Całość zadania nadzoruje dyrektor- B. Martyna

