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Zarządzenie  nr  4/2018 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

w sprawie 

powołania komisji rekrutacyjnej podczas naboru dzieci do oddziału przedszkolnego                   

i klasy pierwszej  w Publicznej Szkole Podstawowej  w Stobiernej na rok szkolny 

2018/2019 

     Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 

256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo 

oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 59), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60), ZARZĄDZENIA Nr 

3/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r,   w sprawie ustalenia 

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w 

tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dębica oraz określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz ZARZĄDZENIA 

Nr 4/GZ/18 WÓJTA GMINY DĘBICA z dnia 18 stycznia 2018r.  w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w 

odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego) 
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szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębica, dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 

niezbędnych do ich potwierdzenia – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej 

zarządza, co następuje: 

§1 

Powołuje się Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

1. Maria Socha                      -  przewodniczący 
2. Katarzyna Gorczyca       - członek 
3. Jolanta Depa                   - członek  

§ 2  

Komisja pracuje zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i 
uzupełniającym do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Stobiernej na rok szkolny  2018/2019. 

  

 § 3 

  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                      Bożena Sztogrin 

                                                                                                          /pieczęć i podpis dyrektora/ 
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