
Zarntdzenie Nr 0050.25.2020 

Wojta Gminy Siubl•• 


z dui> 20 marea 2020 roku 


w sprawl.: 	 zmiany zarZljdzenia Nr 0050.6.2020 Wejt. Gminy Slubice z dnia 14 styezni. 
2020 roku w sprawie termin6w pr.zeprowadzenia post~powania reknttacyjnego 
i post'IPowania uzupeloiaj1jCego, w tym t<:rminy skl.dania dokumentow do 
Przedszkola SamofZljdowego w Siubicach, oddzialow przedsz.kolnyeh w 
szkolach podstawowych i klas pierwszych szkot podstawo"ych n. terenie 
Gminy Slubiee • tzkZe kryteri6w brnnych pod uwag~ oraz dokument6w 
oiez~dnych do potwierdzenia tyeh kryteriow. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zwiljZku 1. art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oiwiatowe (Dz.U. z 2019 r., paz. 1148 ze zm.') zarz~dz.m, co 
n.st~puje: 

§l 

W zafZljdzeniu Nr 0050.6.2020 W6jta Gminy Slubice z dill. 14 styczrria 202Or. 
wprowadza si~ nast'IPuil!Ce zmiany: 

1) zahleznik or 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodne z trescia 7.aI~cznika nr 1 do 
niniejszego zarzqdzenia. 

2) zall:}cznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienje, zgodne z tresch} zatqcznika nr 2 do 
niniejszego zar~dzenia. 

§2 

Zarzadzenie podlega porlaniu do publieznej wiadomoSci przez publik.ei~ w Biuletynie 
Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na tablicy ogloszen w Urz~zie Gmlny Siubice a 
takZe na tabiley ogloszen Przedszkola SamofZljdowego w Slubicach oraz sz.k61 
podstawowych. 

§3 

Zarl.qdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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! lmlany ustawy opubJikowano w Oz, U, z2018r" poz. 2245 orazz 2Q19r, pox, 1018, poL 1680, po:LI681. 
poLIS18. poz. 2191. poz.2248 i z2020r , poz..374. 

http:publik.ei


ZalJjcznik nr ! 

do ZlIl'Z'ldz""ja Nr 005025.2020 


Wajt. Grnioy Siubice 

z doia 20 marca 2020 r. 


Harmonogram czynnosci w postJtl)Owaniu rekrutacyjnym i postwowaniu uzupelniaj~cym 
n. rok szkolny 2020/2021 do PI7..edszkola Samor"ldowcgo w Siubicach i oddzial6w 
przedszkoinych w szkolach podstawowych, din ktorych organem prowad"lcym jest Gmin. 
Slubice. 

ILp. IRodzaj czynnosci -·1Temlfn w postwowaniu I rennin w· post·ypowMiu : 
-~--;-'-;----;--;-;-----1'rekr!J!ll'2inym_.~_. uzuoelniai.cvm 
I. Skl.danic vmiosk6w 0 od doia 2 marOA 2020r. do od doia 28 kwietnia 

przyj,Cle do przedszkoli, 3 kwietnia 2020r. 2020r. do doia 8 maja 
oddzia!6w przedszkoloych w 2020r. 
szkolach podstawo"ych 
WTaZ z dokumentami 

,potwierdzajllCymi spelnienie, 

'przez kandydat. warunk6w' 

lub krvteriow rekrutacyjoych 

Weryfikacja przez komi8j~ 
 do dol. 10 kwietnia 2020r. do doi. 12 maj. 2020r.2. 
rekrutacyjn(! wniosk6w 1 

dokumentow, 0 ktorych 
mowa w pkt 1, oraz 


! 'tVykonanie przez 

przewodnicZltcego komisji 

fc;-~' ~krutacYin",e";i---;-;0 i-;-.-,~.-"., .+--~ '~'-'-'----' 
3. Podanie do publicznej do dol. ! 4 k\>;etni. 2020r. do dni. 9 ezeTWe. 2020r. 

wiadomosci przez komisj~ 
rekrutaeyjnq listy 


I
kandydat6w 

~walifi~owanych i , 


··_.1',DleoakW.lifikowany ."'ch!L.,-;----1-: 

4. Potv.ierdzenie PI7,ez rodzlc. od dnl. 20 b;etni. 202Or. od dnia ) 5 czerwcar Ikandydatll waH przyj~cia do do dnl. 27 kwietnia 2020r. 202Or. do dni. 22· 

przedszkola w postaci czerwca 2020r, 
~_+-",ise"":~ego oswiad~zenia 

5. • Podanie do publicznej do dni. 30 kwiemia 2020r. 
Iwiadomosci prz,cz komisjy 

Irekrutacyjnq listy I 
. do dnia 
)2020r. 

29 czerwca 

L..__' ::"""'~;=~ ni::;~;~~~~_~_,..._____.LI____,~..._.~1 
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Zal~cZllik liT 2 
do Zar"'ldzenia Nr 0050.25.2020 

W6jta Gminy Siubice 
z dnia 20 marca 2020 r. 

Harrnonogram czynnosci w post~powaniu rekrutacyjnym i post~powaniu uzupefniajijeym 
na rok szkolny 202012021 do klas pierwszych szk61 podstawowych, din klQrego organem 
prowad"'lcym jest Gmioo Slubiee. 

Lp. Rodzaj czynnoSci ITemi·in w posl~powaniu Tennin w post~waniu ~ , . 
uzuoelniaiacvrn: ",krutac~lnl'm 

Skladanie wniosk6w 0 od dIDo 2 marca 202Or. do od dnia 28 kwietnia 
przyj~ie do klas pierwszych 

1. 
3 kwietnia 2020r. 2020r. do dnia 8 mala ,, szk61 podstawowych wrazz • 2020r., ,,

dokumentami : ,, 
potwierdzaj""ymi spelnienie 

przez kandydata warunk6w' 


i ,lub krvteri6w rekrutacvinvch 
2. Weryfikacja przez komisj, do doia 10 kwietnia 2020r. do doi. 12 maja 2020r. 

rekrutocyj~ wniosk6w I 
, ,dokument6w. 0 kt6rych ,: 

mowa w pkt I, oraz i 


: wykonanie przez 

: prze'W-ooniczqcego komisji 

i rekrutacyjnei 


, 3. !Podanie do publicznej do doio 14 kwietnia 2020,. : d~·dnia 9 czerwca 2020r. 
,: wiadomoSci prlCZ kornisj, ,i rekrutacyjn~ lisly : 

: 


kandydat6w 

zskwalifikowanych i 

niezskwalifikowanvch 


i 4, Potvvierdzenie rzez rodzica od doia 20 kwietnia 2020r. ! od doi. 15 czerwca;:kandydata woltprzyj~ci. do : do doi. 27 kwietni. 2020r. ,2020r. do doi. ~2: 
; szkoly w postaci pisemnego i i czerwca 2020r. 
oswiadczeni. i'I 

i 5.Podanie do publicznej do dni. 30"'k-w""ie-:tn-i;-."'2"Oco2"'Or-.-'-d"'o--d""rnc-·a-C:27:9-c-zerwcaW
; wiadomosci przez komisj~ 2020r. 

i ,ekrutacyjnq lisly 

: kandydatOw przyj~tych 


: kand dat6w nie r . ch 
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