
Przedszkole Nr 8 ZIELONY ZAKĄTEK                                                                                                                                                                      

w Skierniewicach ul. St. Rybickiego 2,                                                                                                                                                                              

96-100 Skierniewice NIP 8361690898,                                                                                                                                              

REGON 750020810, tel. 46 833 21 28 

Zarządzenie Nr 6/2019 

Dyrektora Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach 

z dnia 8 marca 2019 r. 

w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek” w Skierniewicach 

 

Na podstawie: 

 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 
2245) 

 Uchwały  Nr  XXXV/26/2017  Rady Miasta Skierniewice  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia 
kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych 
kryteriów. 

 Zarządzenia Nr 13.2019 Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie 
terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym 
terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych klas pierwszych szkół podstawowych, a także wyższych niż klasa 
pierwsza oddziałów sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na rok szkolny 2019/2020 

 Zasad naboru do przedszkoli publicznych  na terenie Miasta Skierniewice do publicznych przedszkoli i 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Skierniewice  na rok szkolny 2019/2020  prowadzonego z wykorzystaniem systemu 
informatycznego 

 
Zarządza się  co następuje: 

§ 1 

 

Rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek”  w Skierniewicach na rok szkolny 2019/2020 zostanie 

przeprowadzona zgodnie z harmonogramem: 

11-22.03.2019r. - składanie wniosków o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

25-29.03.2019r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych dokumentów 

29.03.2019r. godz. 15.00 - podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

01.04.2019r. godz. 10.00 - podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

 

§ 2 

 

Liczba miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja: 

49 miejsc dla dzieci z rocznika 2016 

2 miejsca dla dziecka z rocznika 2015 

1 miejsce dla dziecka z rocznika 2013  

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 08.03.2019 r. 

       
     Dyrektor Przedszkola Nr 8 „Zielony Zakątek”                                                                                                                  

      mgr Beata Pacocha 



              


