
ZARZĄDZENIE NR 1/2019  

PREZESA STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCÓW PŁOTÓW i ZAGÓRZA  

z dnia 08 marca 2019 r.  

w sprawie określenia terminów i kryteriów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
 do Niepublicznego Przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Płotach na rok szkolny 2019/2020. 

 
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:  
 
§ 1. Określa się następujące terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy 
składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do Niepublicznego Przedszkola w Zespole Edukacyjnym  
w Płotach prowadzonym przez Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza:  
 
1) składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola  w ZE wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę od 8 kwietnia 2019r. do 12 kwietnia 2019r. 
 
2) weryfikacja, przez komisję rekrutacyjną, wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  
w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do dnia 30 kwietnia 2019 r.,  
 
3) opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu 
rekrutacyjnym w dniu 8 maja 2019 r., 
 
4) potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w ZE w Płotach poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia  w dniach od 8 maja 2019r. do 15 maja 2019r.,  
 
5) opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 22 maja 2019r..  
 
§ 2.  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 prowadzonego przez 
Stowarzyszenie, obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone  
w Uchwale nr 1/03/2019 Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza. 
 
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie internetowej Zespołu 
Edukacyjnego:  www.nspploty.edu.pl  

 

 

PREZES STOWARZYSZENIA 

( - )  

Leszek Nojszewski  

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669 i 2245.  

http://www.nspploty.edu.pl/

