FV,ZrtrIr, r{{}I'F.
i

rn. li'i r: r i r i:.F1'3r02"tr

:3

il.Iir. 3
-4,

.8frf,2,

t

i

1':*os

4.f2tl$ F.i,i5lh.{llr",.i.i'.rr:vilu:, rrL i Ma;a 29
iei.ife.rr^ )i'). {t'):'"i-'j'::.i't{}

ti$P642.li 4ri

Ii,1; l{;:iJon

?:,1i'i95688

ZARZ4DZBNIE NR 3/ 2022

Dyrektora Przedszkola Nr

13

w Rybniku z dnia 19.04.2022r.

w sprawie: okreSlenia termin6w postgpowania rekrutacji uzupelnij4cej, terminriw
skladania dokument6w do Przedszkola Nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku na rok
szkolny 2022/2023
Dzialaj4c na podstawie: art. 204 ast.2 ustawy Prawo OSwiatowe z dnia 14 grudnia 2016
roku (Dz.U.z20l7r.poz.60).oraz na podstawiezarz4dzenia nr 2312022 Prezydenta
Miasta Rvbnika z dnia 14 stycznia 2022 r.

zarz4rJzam, co nastgpuj e:

$1
OkreSla siE nastgpuj4ce terminy postEpowania rekrutacyjnego oraz terminy skladania
dokument6w do Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku na rok szkolny
202212023:

L.P

Publikacja oferly
I

2.

J.

4.

Termin

Rodzaj czynnoSci

-

Skladnie wniosk6w o przyigcie do przedszkolawraz
z d oku mentami p otw i dr dlai' acv mi s^p elnienie pr zez
kandydata warunk6w.lub k?yt6ri6wbranych pod
uwagg w postgpowanlu reKrutacyJ nym.

Wervfi kaci a Drzez Komi si e Rekrutacv i na wniosk6w
kandvdato'w i dokument6lv notwier dLdiaEv ch
ppel n'i e n i e p r zez kandydata warunk6 w 1 db kryteriow
branycn poct uwagQ w postQpowanlu reKrutacyJnym.

Podanie do publicznei wiadomo

Scr przez Komisi e
Rekrutacyjn4 listy kairdydat6w zakwali fikowanych
n i ezakwalifi liowdnych w postEpowaniu
reKutacyJnym.

emne p otwierdze nre p.rzez .rg.dzi ca kandydata wo
ptzy JQcla w placowce zaKwalrlrKowanra.
P is

6.'

2I .04.2022 r. sodz.

otwarcie strony dla rodzic6w.

j wiadomo Sci przez Komis j g
"'
Rekrutacyjn4listy kairdydatow przyjEtych i
nleprzyJQtycn w post9powaulu reKrutacyJnym
Podanie do publiczne

i

li

21

.04.2022

r. godz.

29

.04.2022

r.

2l
05

.0

4.2022

.05.2022

00

8.

8.00do

godz. 1 5.00

r.

godz. 8.00do

r. sodz.

1

5.00

I L05 .2022

r.

godz. 08.00

I I .05 .2022

r.

godz.

18.05 .2022

r.godz.l2.00

20.0

5

.2022

r.

8.

00

godz. 08. 00

\

$2
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia sprawowad bEdg osobiScie.

$3

w

z dniem podjgcia i podlega ogloszeniu przez wywieszenie na
tablicy ogloszefr Przedszkola nr 13 im. Marii Kownackiej w Rybniku orazprzez umieszczenie
w Biuletynie Informacj i Publicznej .
Zarzqdzenie wchodzi

Zycie

Joanna Cichecka

Dyrektor Przedszkola nr

13

im. Marii Kownackiei w Rvbniku

Dlielior

ffi{9lawr

t3

*n,ilUtW***

