
                                          Zarządzenie nr  1 /2023 

               Dyrektora   Zespołu   Szkolno–Przedszkolnego   w Modlnicy 

                                 z dnia      09.02.2023 r.                                                                

 

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i Oddziałów 
Przedszkolnych, do klas I Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Modlnicy na rok szkolny 2023 /2024. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.                         
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego     
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), w związku 
z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),  
Uchwała  Nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 roku 
w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, rodzaju 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  spełniania tych kryteriów oraz liczby punktów 
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, Zarządzenie nr 11 / O / 2023 Wójta Gminy 
Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Modlnicy zarządza, co następuje: 

                                                              § 1 

 
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego  do Przedszkola Samorządowego i Oddziałów Przedszkolnych                             
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlnicy na rok szkolny 2023/2024                              
w następującym składzie: 
 
1. Natalia Adamczyk - przewodniczący komisji; 
2. Sylwia Jasińska -   członek komisji; 
3. Natalia Jaruga - członek komisji 
 



                                                         § 2 
 
 
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania 
rekrutacyjnego  do klas I w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Modlnicy                             
na rok szkolny 2023/2024   w następującym składzie: 
 
1. Ewelina Sołtysik - przewodniczący komisji; 
2. Sylwia Pasternak  -  członek komisji; 
3. Agnieszka Knapik - członek komisji; 
 
                                                                    § 3 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na stronie 
internetowej szkoły, dzienniku Librus oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń                                                  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy. 
 

 

 

 

                                                                                                    Dyrektor   szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Zapoznałam/em się z zarządzeniem nr 29/2023       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarządzenie nr  2/2023 

               Dyrektora   Zespołu   Szkolno–Przedszkolnego   w Modlnicy 

                                 z dnia      09.02.2023 r.                                                                

 

w sprawie: zapisu uczniów z obwodu do klas I Szkoły Podstawowej                                  
w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modlnicy na rok szkolny 2023/2024. 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.                         
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego     
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372, 1834), w związku z 
art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082),  
Uchwała  Nr XXXVIII/431/2021 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 października 2021 roku 
w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, rodzaju 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  spełniania tych kryteriów oraz liczby punktów 
możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, Zarządzenie nr 11 / O / 2023 Wójta Gminy 
Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania 
postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Modlnicy zarządza, co następuje: 

                                                              § 1 

 
Zapisy uczniów z obwodu odbywać się będą w dniach                                                                                           
20.02.2023r. – 03.03.2023r. w oparciu o druki rozdane przez nauczycieli OP i PS 
a także druki wypełnione przez rodziców a opublikowane na stronie internetowej 
szkoły, w dzienniku Librus lub pobrane bezpośrednio z sekretariatu.  
 
                                                                    § 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu  na stronie 
internetowej szkoły, dzienniku Librus oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń                                                  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy. 
                                                                                                    Dyrektor   szkoły 


