
ZarL~dzenie"r 005(1.5.2019 

Wojt. Gminy Stubiee 


z dnia 24 stycznia 2019 roku 


tenninow przeprowadzenia post~powania rekrutacyjnego i postl?powaniawsaf1!wie: 
uzupelniajt1cego, w tym terminy skiadania dokumentow do Przedszkola 
Samorzqdowego w Slubicach, oddziai:6w przedszkolnych w szko!ach 
podstawowych i klas pierw'Szych szk6t podstawo\\)'ch na terenie Grniny 
Stubice a takze kryteri6w branych pod uwagtf oraz dokumentow niezbf;dnych 
do potwierdzenia tych kryteri6w, 

Na podstawie art. 154 ust. I pkt 1 i ust. 3 w zvviO}Zku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r, - Prawo oswiatowe (t.j. Dz.u' z 2018 r., poz. 996 ze zm. I) zarZlldzam, co 
nast~puje: 

• 	 § I 

Ustala si<; hannonograrn czynnosc1 W post~powaniu rekrutacyjnym i post~powaniu 
uzupe!ni.j~cym na rok szkolny 201912020 do Przedszkola Sarnorz~dowego w Slubicach 
i oddziai6w przedszkolnych W slkolach podstawowych. dia kt6rych organem prowad~cym 
jest Gmina Slubice, stanowi<:}cy l.alq.cznik nr I do niniejszego 7.Mzqdzenia, 

§2 

Ustala siy hannonogram czynnosci W post~powaniu rekrutacyjnym i postypowaniu 
uzupe!ni'\i~c)'ln na [Ok szkolny 2019/2020 do klas pierwsz)'ch szk61 podslawowych, dla 
kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina S{ubice, stanowi~cy zaJl:}Cznik nr 2 do niniejszego 
zarz'!dzenia. 

§3 

• 
I. W post'Ypowaniu rekrutacyjnym j post@owaniu uzupelniaj,!cym na rok s7](olny 

2019/2020 do Przedszkola Samorziidowego w Siubicach i oddzial:ow przedszkolnych 
w szkolach podstawowy<:h. dla kt6rych organem prowadzf}cym jest Gmina Slubice, 
obowi,!zujq nasti(pujl:lce kr)1eria oraz dokumenty njezhydne do potwierdzenia tych 
kryteriow, oi<reslone w uchwale Rady Gminy Slubie< Nr XXVLl56.2017 z dnia 
20 marca 20 t7 roku w sprawie okreslenia kryteriow naboru do Przedszkola 
Samorz(4dowego w Slubicach, oraz oddzia16w przedszko]nych w szkolach podstawowych 
oa terenie Gminy Slubice nn drugim etapie posti(powania rekrutacyjnego oraz 
dokument6w niez~dnych do potwierdzeola tyeh kryteriow: 
1) 	 Dziecko obojga rodZlcOw JIf'J.Cuj'lcych/ studiuj4lcych w systcmie stacjonarnym 

pot1..Vierdzone dokumentem: dokument potv..ierdzajq.cy zatrudnienie i!tub 
oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej! zaSwiadczenie z uczelni 
zawieraj'fce informacjc 0 stacjonarnym systemic studi6w, za ktore mozna uzyskac 10 
punktow, 

2) 	 Dziecko rodzica samotnie wychowuj<}cego, ktmy pracujel studiuje w systemic 
stacjonarnym - potwierdzone dokumentem: dokument potwierdzaj<,}cy ztltrudnienie if 
lub oswjadcz:enie 0 prowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej! zaswiadczenie z uczdni 

I lrniany ustawy opubllkowano w DI~U. z20 Iir., poz.n03, z lOISe, poz 1000. pOl.-1290, poz.1669 i poz.2245 



zawieraj~ce infonnacje 0 stacjonarnym systemie studiow; oswiadczenie 0 samolnym 
wycho\.\i)'waniu dziecka, za ktore motna uzyskae 10 punktow, 

3) 	 Czas pobytu dziecka w przedszkolu pO"wyzej 5 godl.in dzicnnie - potwierdzone 
dokumentem: oswiadczenie 0 planowanym pobycie dziecka powyZcj S godzin 
dziennie. za letare moroa uzyskac 5 punkt6w. 

4) 	 Dziecko ucz~szczajlfce \vczesniej do Przedszkola Samorz<¢owego w Stubicach 
(w przypadku d7jecka chc'J.cego uczl'(szczaC do oddziaru przedszkolnego W s7](ole 
podstawowej) - potwierdzone dokumentem: zaswiadczenie wydane przez plac6wk~, 
za kt6re mOZ113 uzyskac 5 punkt6w, 

5) 	 Rodzenstwo dziecka uc~szcza do danej placowki ~ potwierdzone dokumentem: 
oswiadczenie rodzicow dziecka. za kt6re mozna uzyskac S punkt6w, 

6) Perspektywa zamieszkanill W obwodzle szkolyl przedszkola w danym roku szkolnym 
- potwierdzone dokumentem: oswiadczenie rodzic6w dziecka, za kt6re mozlla 
uzyskac 
5 punkt6w. 

• 
2. W post~poW'dniu rekrutacyjnym i postt;powaniu uzupelniajl.lcym Ila rok szkolny 2019/2020 

do kias pierwszych szkol podstawowych, dln ktorych organem prowadZ<!cym jest Gmina 
Slubice, dJa kandydatOw zamies:.drntych poza obwodem danej szkoiy obowillzujI) 
nastt?pujq.ce kryteria oraz dokumenty nieztx(dne do potwierdzenia tych kryteriow. 
oiaesione w uchw.le Rady Gmloy Slublce Nr XXVL151.2017 z dnla 20 marca 2017 
roku W sprawie okreSlenia kryteriow naboru do klasy pjerwszej publiclnej szkoly 
podstawowej: 
1) 	 Dziecko obojga rodzkow pracujqcychl studiuj~cych w systemie stacjonamym ~ 

pot'\.vierdzone dokumentem: dokument potwierdzajqcy zatrudnienie !flub 
oswiadczenie 0 prowadzeniu dzialalnoScI gospodarczej! za.~wiadczenie z uczelni 
z<lwieraj,!ce informacje 0 stacjonarnym systemic studi6w. za bore moZria uzyskac 5 
punkt6w. 

2) 	 Miejsce zamieszkania dziecka w pobliZli granicy obwodu szkoly, tatwiejszy dojazd 
do szkoty na terenie gminy Slubice - potwierdzone dokumentem: oswiadczenie 
rodzic6w dziecka, za ktore morna uzyskac 5 punkt6w, 

• 
3) Perspektywa zamieszkania w obwodzie moly w danym roku szkolnym 

potwicrdzone dokumentem: oswiadczenie rodzicow dziecka, za ktore mOZna uzyskac 
5 punktow, 

4) Uczyszczanie rodzeitstwa dzk-cka do szko}y, do ktorej ma bye prz),jrrte - potwierdzone 
dokumcntem: oswiadczenie rodzic6w dziecka, za ktore mozna uzyskat 5 punkt6w, 

5) W obwodzie szkofy podstawowej zamieszkuj~ krewni dziecka wspieraj~cy rodz.icowl 
opiekunow pra\\'I1ych W opiece nad dzieckiem - potwjerdzone dokumentem: 
oswiadczenie l'odzicow dziecka. ta ktore moj.na uzyskac 5 punkt6w, 

§4 

Wykonanie Zarz.fldzenia powierzam Dyreklorom plac6wek oswiatowych. 

§5 

Zarz¥Jzenie 'WT3Z Z tresci~ uchwal ,"ymienionych w §3 podlega podaniu do pUblicznej 
wiadomosci przez pubiikacj1f v\' Biuletynie Infonnacji Publicznej, oraz wywieszeniu na 
tablil.!Y ogfoszen w Ul'Zi(dzie Gminy Slubice a takte nu tablicy ogloszen Przedszkola 
Samorz'!dowego w Siubicach oraz szk61 podstawowych. 

http:nastt?pujq.ce


§6 

Zarz~dzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania. 

;JJ/
>.?, 

mgr}(I Kozlow.~ki~ 
/ 

• 



Zalqcznik flY 1 
do Zal74dzenia 0050.5.2019 
Wajta Gilliny Slubice 
z dnia 24 styeznia 2019 r. 

Harmonogram czynnosci w postypowaniu rekrutacyjnym i postypo\\l1niu uzupell1iajqcym 
na rok szkolny 201912020 do Przedszkoia Samol'zi!dowego w Slubicach i oddzial6w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych. rua ktorych organem prowad7jfcym jest Gmina 
Slubice. 

Termin w~poStiipowalliu j Tennin w po~t;rpowaniu 
rekrutacyjnym __~~ uzupclniaj<!ci'm 

ILt'lROdZ"aj czynnosei .~ 

- od dnia 1 marea 2019 r. do' od dnia 29 kwietnia 
przYJ<;lOlC do przcdszkoli, 

1, Skiadanie wnio5k6w 0 

31 marca 2019 f. 2019 r. do dnla 10 maja 
oddzial6w przedszkolnych \\' 2019r. 
szkolach podstawowych 
\\'raz z dokumentami 
potwierdzajqcymi speinienie 
przez kandydata warunk6w 

lub iefi<lw rekrutalli'!.l'!:"h~+-_~~~_~~c___ ~c;.-~-+-;---;-;.~"-.7-=:C:--~ 
Weryfikacja przez komisj~ do dnin 7 kwietnia 2019 r. 

I 
do dnia 17 maja 2019 r. 

rekrutacyju't wniosk6w i 
dokumentow, (.I kt6rych 
mowa w pkt 1, oraz 
\Y}'konanie przcz 

: przeworlniczl'fcego komisji 

rekrutacyjnej 
 _~_.~~_~.. I _~ ~~ 
Podanie do publicznej do dnia 14 kwietnia 2019 r. do dnia 9 czerwca 20J 9 r. 
wiadomosci przez komisj« 
rekrutac)jnll listy 
kandydatow
Izakwalifikowanych i , 

3. 

_Jf-,_--i'r'n,"i",ez~:a_k~w_al~ifik_o_w~an~)'~",eh!!--7C·~+--~'-:_C:c7"""_'-=C=--t--:~~
od dnia 18 kwietnia 2019 r, od dnia 10 czerwca 

kandydata waH przyj~cia do 
4. POt\-vjcrdzenie przez rodzica 

do dnia 25 kwietnia2019 r. 2019 f. do dnia 16 
\ I czerwe. 2019 r 

lsemnego oswiadczenia 
przedszkola w postaci =-+-:-1_ .____·_~~~__i-1---------. 
Podanie do pubUcznej do dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 21 czerwca 
wiadomosci przez komisj~ 

5. 
2019r. 

rekrutacyjn<l listy 
kandyd.tow przyj~(ych i 

'-_.J.!'k",an",dydatC::.v nic(2rzyj~tych ~~~____~.~.-L_~ 



• 

Za!~cznik nr 2 
do Zarzqdzeni. 0050.5.2019 
W6jta Gminy S!ubice 
z dnia 24 sty-cznia 2019 f. 

Harmonogram czynnoSci w post~powaniu rekrutacyjnym i post~powaniu uzupelniajij,cyrn 
na rok szkoiny 2018/2019 do kIa, pierwszycit szk61 podstawowych, dla ktorych organem 
prowadzqcym jest Gmina Slubice. 

fLp-.-T-;;RC'o-;d-za-;J-c-zy-nn-~oC's:-c7'i-~----r,;1';;--erm-in-w--pos-t~-powa-o:-iu-rcTennin w post~powaniu 

rekrutacvinvm UZil elnia"cvm 
1 " od dnla 1 marca 2019 r. do od dnia 29 kwietnla 

przyjt;:cie do klas pierwszych 
Skladanie wniosk6w 0 

31 marca2019r. 2019 r. do dnla 10 maja 
szk61 podstawowych wraz z 2019 r. 
dokumentami 
potwierdzajq.cymi spei:nienie 

Iprzez kandydata wanmk6w 

lub kryteri6w rekrutacvjnvch 


~--~~--.~-.~-~-.~ 

do dni. 7 kwictnia 2019 r. do dni. 17 maia 2019 r. 
rekrutacyjnq wniosk6w i 
dokumemow. 0 kt6rych 
mown w pkt 1, oraz 
v.rykonanie przez 
pl'zewodnic~ego komisji, 

~_.~re~~~:uta~cYuin~e~i~__~, 

2. Weryfikacja przez komisjt;: 

'--r~~----'- 
do dnia 14 kwietnia 2019 r. do dnia 9 cZCrwca 2019 f. 

wiadomosci przez komisj~ 
rekrutacyj~ listy 
kandydat6w 

I 

3. Podanie do publicznej 

zakwallfikowanych i 

: _ niez.akwaHftkowa£lych ~~ 


4. ~tWjerdzenie przez mdzica t-o-;d-d;n'7iaC'cI8;;;k-~w"'1'e-:tC'n:-ia~2:"O;;I'-;9:-r~.+-o""d --d;n-~ia~'--;I'~O~'-'c'~zc-·rw·~··c·~a·-
, kandydata woli przyj,cia do do dnl. 25 kwietnia 2019 r. 2019 r. do dnia 16 I 
I szkcly w postaci pisemnego ' czenvca 2019 r, 
IS' d .

~-I 0 WI~~~_.~~~~.~-~-.~.c+-:-'7"'-~--~-'-~-' 
5, Podanic do pubiicznej do dnia 30 kwletnia 2019 r. do duia 21 czerwca 

wiadomosci przez komisjtr 2019 r. 
rekrutacyjn~ listy 
kandydatow przyjetych 

___J'-_.LOk",ll11",d=d,..at",6"w"n"ie"p"r"-z)",'j~",t,,-y,,,cl!c1_,-_. ______ _ 

. 
."'.';/

mgr J(I' Kozlowski ~ 
!I 


