
ZARZĄDZENIE NR 4 

DYREKTORA PPZEDSZKOLA NR 23 W RYBNIKU 

z dnia 11.05.2015 r. 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacji uzupełniającej,                                                          

terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym                                                                        

do Przedszkola Nr 23 w  Rybniku na rok szkolny 2015/2016 

 
 

Na podstawie art.6 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy                      

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.7),                                

Uchwały nr 99/VIII/2015 Rady  Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015,  Dyrektor Przedszkola 

Nr 23 w Rybniku zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Określa się następujące terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania 

dokumentów do Przedszkola Nr 23 w  Rybniku na rok szkolny 2015/2016: 

Lp. Rodzaj czynności Termin 

1. Składanie wniosku wraz z załącznikami  
od 18.05.2015 r. (od godz. 08.00)                   

do 25.05.2015 r. (do godz. 15.00) 

2. 
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów 

zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych 
01.06.2015 r. godz. 8.00 

3. 
Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) 

kandydata woli przyjęcia do przedszkola 

od 01.06.2015 r. (od godz. 8.00)                              

do 05.06.2015 r. (do godz. 15.00) 

4. 
Podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
09.06.2015 r. godz. 13.00 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie                              

na tablicy ogłoszeń Przedszkola Nr 23 w Rybniku oraz przez umieszczenie                                                     

w Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

                                                                                                    Renata Brzezinka 

                              Dyrektor Przedszkola Nr 23 w Rybnik      
 

 

 



 

Dyrekcja Przedszkola Nr 23 w Rybniku informuje że, 

od 18.05.2015 r. (godz. 08.00) do 25.05.2015 r. (godz.15.00) 

rusza nabór uzupełniający do przedszkola na rok szkolny 2015/2016  

Strona do logowania: 

www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl 

 W naborze  uzupełniającym wybieramy tylko te przedszkola,  w których znajdują się wolne miejsca. 

 

Ważne daty: 

- 18.05.2015 r. (godz. 08.00) – 25.05.2015 r. (godz. 15.00) – oddanie  w przedszkolu  podpisanego formularza   

razem z  załącznikami 

- 01.06.2015 r. (godz.  8.00) – publikacja  list dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 

- 01.06.2015 r. (godz. 8.00) - 05.06.2015 r.  (godz. 15.00) - potwierdzanie przez rodziców, prawnych opiekunów 

woli przyjęcia dziecka do przedszkola  

- 09.06.2015 r. godz. 13.00 – publikacja  list dzieci  przyjętych  i nieprzyjętych do przedszkola 

 

 

http://www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl/

