
 

ZARZĄDZENIE   Nr 22/WD/2020/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BARANOWIE 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

 

w sprawie rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej  

w Baranowie na rok szkolny 2021/2022 

 
Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 

poz. 910- tekst jednolity), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610), 
Uchwały nr XXXII/8/2018 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 12 marca 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Mikołajki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz przyznania tym kryteriom liczby punktów i Zarządzenia NR 10/2021 
Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie terminów 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas 
pierwszych publicznych w Szkole Podstawowej w Baranowie zarządzam, co następuje 
 

§ 1 

Wprowadza się REGULAMIN rekrutacji i przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej w Baranowie na rok szkolny 2021/2022, który stanowi załącznik 

nr 1. 

§ 2 

Wprowadza się REGULAMIN rekrutacji i przyjęć uczniów do  klasy pierwszej w Szkole 

Podstawowej w Baranowie na rok szkolny 2021/2022, który stanowi załącznik nr 2. 

 

§ 3 

Powołuję komisję rekrutacyjną do  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w składzie: 
 
Bogumiła Gibowska – przewodnicząca komisji; 
Danuta Werner – członek komisji; 
Anna Beata Doda – członek komisji. 
 

§ 4 

Powołuję komisję rekrutacyjną do  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w składzie: 
 
Danuta Werner – przewodnicząca komisji; 
Bogumiła Gibowska – członek komisji; 
Anna Beata Doda – członek komisji. 
 



§ 5 

Zarządzenie powierza się wykonanie dyrektorowi. 
 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2021 r. 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baranowie 
                                                                                       mgr inż. Wojciech Doda 

 


