
Zarządzenie Nr 1/2021 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej naboru dzieci 

do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad 

Odrą na rok szkolny 2021/2022.  

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

zarządza się, co następuje:  

§1  

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną do 

przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 w 

Kostrzynie nad Odrą na rok szkolny 2021/2022 w składzie :  

1. Grażyna Szabłowska – przewodnicząca – wicedyrektor szkoły, pedagog,  

2. Marzena Kowalewska – protokolant – sekretarz szkoły,  

3. Bogumiła Opara – członek – przedstawiciel rady pedagogicznej.  

 

§2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Kostrzyn nad Odrą, dnia 13.01.2021 r.  

 

 

Zarządzenie Nr 2/2021 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej naboru dzieci 

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad 

Odrą na rok szkolny 2021/2022.  

Na podstawie: ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawy z 14 

grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), 

zarządza się, co następuje:  

 



§1 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną do 

przeprowadzania rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w 

Kostrzynie nad Odrą na rok szkolny 2021/2022 w składzie :  

4. Grażyna Szabłowska – przewodnicząca – wicedyrektor szkoły, pedagog,  

5. Marzena Kowalewska – protokolant – sekretarz szkoły,  

6. Alicja Kita– członek – przedstawiciel rady pedagogicznej.  

§2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Kostrzyn nad Odrą, dnia 13.01.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


