
MP4.021.5.2020 

Zarządzenie nr 5/2020 

 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

W sprawie: zmiany terminu rekrutacji do przedszkola. 

  

Podstawa prawna: art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe – 

Dz. U. 2019 r., poz. 1148, z późn. zm.),Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U.          

z 2020 r., poz. 410) zmienionym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem      

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492), Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 530)  oraz § 9 ust. 6 

Statutu Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni 

 

zarządza się co następuje: 

§1 

1.      W związku z obecną sytuacją i z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID- 19 oraz Listem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.03.2020 r. znak: DKO-

WOK.4030.39.2020.MŁ, a tym samym ograniczeniem funkcjonowania i przedłużeniem 

zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Bochni kolejno do dnia 10.04.2020 r.    

w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala się nowe terminy rekrutacji do przedszkola 

na rok szkolny 2020/2021 zawarte w załączniku do zarządzenia. 

§2 
1.      Przedszkole prowadzi nabór na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolu na 

rok szkolny 2020/2021  wynosi 46. 

2.    Wypełnioną dokumentację przesyłać można (np. w formie wyłącznie czytelnych skanów 

lub fotografii dokumentów) na skrzynkę e-mailową: mp4bochnia2o2.pl  do dnia 

27.03.2020 r. do godziny 15.00. 

3.      W przypadku    przesyłania    dokumentów   w   formie   elektronicznej   przypomina    się  

      o konieczności złożenia tych samych dokumentów w formie papierowej – w terminie 

późniejszym, dogodnym dla rodzica (po przywróceniu pełnego funkcjonowania 

przedszkola. 

4.      W dniu 30 marca 2020 roku do  godziny 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości 

na stronie internetowej Naszego Przedszkola www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl 



      wyniki postępowania w formie listy kandydatów zakwalifikowanych                                                

i niezakwalifikowanych.  

 

5.     W okresie od  30 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020r do  godziny 15.00 należy 

przesyłać wypełnione oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli przyjęcia dziecka 

do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Bochni  można (np. w formie wyłącznie 

czytelnych skanów lub fotografii dokumentów) na skrzynkę e-

mailową: mp4bochnia2o2.pl  

 

6    W dniu 6 kwietnia  2020 roku do  godziny 15.00 zostaną podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Naszego Przedszkola 

www.przedszkole4bochnia.eprzedszkola.pl 

      listy kandydatów  przyjętych  i nieprzyjętych.  

§3 

Treść zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez udostępnienie na stronie przedszkola, 

stronie BIP oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do przedszkola. 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

…………………………………………….. 

(pieczęć i podpis dyrektora) 
 


