
Zarządzenie 23 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 3.02.2020 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej: 

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., 

poz. 1148 ), zarządza się, co następuje:  

§1 

 Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału  

Przedszkolnego w Brąchnówku na rok szkolny 2020/2021 zwanej dalej „komisją” w składzie: 

1) Anna Kordowska 

2) Maja Olszewska 

3) Natalia Błażejczyk 

§2 

Na przewodniczącego komisji wyznacza się Annę Kordowską. 

§3 

Zadania komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

§6 

Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację zawiadomieniem na stronie internetowej szkoły oraz 

ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich wsiach obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie 

§7 

Wnioski o przyjęcie dzieci rodzice pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 

www.spgrzywna.pl z zakładki rekrutacja. 

 

 

Zarządzenie 24 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 3.02.2020 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej: 

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., 

poz. 1148 ), zarządza się, co następuje:  

§1 

 Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Oddziału  

Przedszkolnego w Grzywnie na rok szkolny 2020/2021 zwanej dalej „komisją” w składzie: 

1) Anna Kordowska 

2) Maja Olszewska 

3) Natalia Błażejczyk 

§2 

Na przewodniczącego komisji wyznacza się Annę Kordowską. 

§3 

Zadania komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

http://www.spgrzywna.pl/


§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

§6 

Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację zawiadomieniem na stronie internetowej szkoły oraz 

ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich wsiach obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie 

§7 

Wnioski o przyjęcie dzieci rodzice pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 

www.spgrzywna.pl z zakładki rekrutacja. 

 

 

Zarządzenie 25 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 3.02.2020 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej: 

Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., 

poz. 1148 ), zarządza się, co następuje: 

 

§1 

 Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy 

pierwszej Szkoły Podstawowej w Grzywnie na rok szkolny 2020/2021 zwanej dalej „komisją” w 

składzie: 

1) Anna Kordowska 

2) Maja Olszewska 

3) Natalia Błażejczyk 

§2 

Na przewodniczącego komisji wyznacza się Annę Kordowską. 

§3 

Zadania komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

§6 

Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację zawiadomieniem na stronie internetowej szkoły oraz 

ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich wsiach obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie 

§7 

Wnioski o przyjęcie dzieci rodzice pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 

www.spgrzywna.pl z zakładki rekrutacja. 

 

 

Zarządzenie 26 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 3.02.2020 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej: 

http://www.spgrzywna.pl/
http://www.spgrzywna.pl/


Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r., 

poz. 1148 ), zarządza się, co następuje: 

§1 

 Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Punktu 

Przedszkolnego w Grzywnie na rok szkolny 2020/2021 zwanej dalej „komisją” w składzie: 

1) Anna Kordowska 

2) Maja Olszewska 

3) Natalia Błażejczyk 

§2 

Na przewodniczącego komisji wyznacza się Annę Kordowską. 

§3 

Zadania komisji określa art. 157 ust.2, wyżej cytowanej ustawy. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 

§6 

Dyrektor szkoły ogłasza rekrutację zawiadomieniem na stronie internetowej szkoły oraz 

ogłoszeniami wywieszonymi we wszystkich wsiach obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie 

§7 

Wnioski o przyjęcie dzieci rodzice pobierają w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej 

www.spgrzywna.pl z zakładki rekrutacja. 

 

http://www.spgrzywna.pl/

