
Zarządzenie Nr 13/2022 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego do 

Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szkolny 2022/2023 

Na podstawie: 

1. Art. 157 ustawy Prawo Oświatowe (j.t. Dz.U. z 2021, poz. 1082 ze zm.) 

2. Regulaminu rekrutacji Gminnego Przedszkola w Baranowie na rok szkolny 2022/2023  

- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok 

szkolny 2022/2023 w następującym składzie: 

a) Monika Sikora – przewodnicząca komisji, 

b) Monika Szmul – członek komisji, 

c) Krystyna Goluch – członek komisji 

2. Komisja, o której mowa w ust. 1 w dniach od 7 marca do dnia 9 marca 2022 r. przeprowadzi 

postępowanie rekrutacyjne kandydatów do przedszkola. 

§ 2 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, 

czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców, czytelność zapisów we wniosku o 

przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach, 

2. Weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz 

wynikających z kryteriów dodatkowych, 

3. Określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci, 

4. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie protokołu postępowania 

rekrutacyjnego, 

5. Sporządzenie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych oraz ogłoszenie tej listy dla 

poszczególnych grup wiekowych, w dniu 10 marca 2022 r. 

§ 3 

Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłowe zgodne                                

z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego. 

§ 4 

Komisja rekrutacyjne jest zobowiązana do zachowania tajemnicy o pozyskanych informacjach                                  

w związku z ustawą o ochronie danych osobowych w czasie stosunku pracy oraz po jego ustaniu. 

§ 5 

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

informacyjnej Gminnego Przedszkola oraz przez umieszczenie na stronie internetowej placówki. 

 

 

          

           (pieczęć i podpis dyrektora) 


