
Z.rz~dz.nieN r 0050.6.2020 

Wojta G",iny Slubi« 


z dni. 14 stybnia 2020 roku 


w sprawie: 	 tennin6w prz.eprowadzenia post{(powania rekrutacyjnego j postypowania 
uzupeloiajljCego, w tym terminy sk!adania dokument6w do PrzedszkoJa 
Samorzqdowego w Slubicach, oddzialow przedszkolnych w szkoIach 
podstawov.ych i killS pierwszych szko! pcdstawov.ych no tcreme Gminy 
Slnbice a takZe kry1eri6w brabych pod llwag~ oraz dokument6w nie~dnych 
do pctwierdzenia tych kryteridw. 

Na podst.wie art. 154 \1St. 1pkt I i ust. 3 W zwi¢<u z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 
grudni. 2016 c. - Prawn a<wiatowe (Dz.U. z 2019 C., pcz. 1148 ze zm.') z.rz~dzam, co 
Illlst~p·ie: 

§ 1 

Ustala si~ harmonogram czynnOSCI W post~powaniu rekrutacyjnym i postQpowaniu 
uzupelni.j~cym n. rok szkolny 202012021 do Przedszkola Samor~dowego w Slubicach 
i oddzial6w przedszkoinych w szkolaeh podsiawowych, dla kt6rych organem prowadzljcym 
jest Gmina Slubice. stanowiqcy zafftcznik m'! do niniejs7.ego 7.Jl~enia, 

§2 

Ustllla si~ harmonngmm czynnosci w post~pcwanlu rekrutacyjnym i post~powanlu 
uzupelniaj'ICym na rok szkolny 202012021 do klas pierwszych szk6! pcdstawov.ych, dia 
kt6rych organem prowad~m jest Gmina Stubice, stanowi~cy zaiqcznik nr 2 do niniejszego 
zarZljdzenia. 

§3 

I. W pcsl\'Powaniu rekrutacyjnym i pcst~pcwaniu uZ\lpelniajqcym rut rok szkolny 
202012021 do Przedszkola Samorzqdowego w Slubicach i oddzial6w przedszkolnych w 
szkolach podstawov.ych, dla kl6rych organem prowadzljcym jest Gmin. Slublce, obowiljZUj~ 
jednolite kryteria naboru okr.slone art.!31 u.<I.2 ust.",y z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
O;","atOW' omz kryteria okreSlone w uchwale Rady Gminy Slubice NT XXV1.l56.2017 z dol. 
20 marca 2017 roku w sprawie okreslenla kryteri6w naboru do Przedszkola Samof"'ldowego 
w Siubicach, oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych na teren!e Gminy 
Slub!ce na drug;m etapie posll'powania r.krutacyjnego oraz dokumentow niezb~ych do 
potwierdzenla Iyeh kry1eriow (Dz. Urz~d. Wnj. Mazowieckiego z 2017r., poz. 3869). 

2. W pOSl~waniu rekrutacyjnym i pcst,powaniu uzupelniaj~cym na rok szkolny 
2020/2021 do klas pierw,zych szk61 podstawov,ych. dla kt6ryeh organem prowadZljcym jest 
Gmin. Siubice. dia kandy<iatow zamieszkalych PClo obwodem tyeh szk61 obowiqzuj~ 
kryterla oktesione w uchwale Rady Gminy Siubiee Nr XXV1.l57.20I7 z dni. 20 marca 2017 
roku w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do klasy pienvszej pubHcznej szkoty 
podstawowej (Dz. UcZ\'d. Woj. Mazowieckiego z 20 17r., pcz. 3872). 

\ Zmiaoy ustawy opubHkuwano w Dz. U. z 2018r .. poz. 224S,oraz w 2019r. pox. 1078, poz.l680, poz.168l, 
poz,1818, pol. 219; i poz.2248. 



§4 

Wykonanie ='l'izenia p""ierzam Dyrektorom plac6wek oswiato"Ych. 

§5 

Zarz.qdzenie wraz z treSci~ uchwal wymienionych w §3 podlega podaniu do publieznej 
wiadomosci przel publikacjy W Biujetynie Informacji Publicznej, oraz WYY/ieszeniu na 
tablicy oglo,zeit w Urz¢zie Gminy Siumce a tak:ie na tabliey ogloszeti Przedszkola 
Samo~dowego w Slubicach oraz ,zk6! podstawowych. 

§6 

• 
Zar~e wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zal~eznik nr 1 
do Zarz~dzenia Nr 0050.6.2020 I 

Wojta Gminy Slubice I 

z dnia 14 styezni. 2020 r. 
1 

Harroonogram czynnosci w PO't~powaniu rekrutaeyjnym i post~pow.miu uzupelniaj~eym i 

na rok szkolny 202012021 dn Przcdszkolil Samol'Zl!dnwego w Siubicach i oddzial6w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych, <ll. ktol)'ch organem prowad:z.¥ym jest Gmin. I 
Slubice. , 

1
! Lp. !Rodzaj c~lUlosci- I Ta;nirl--~W- post~powaniu Ii Termin .w, ·Posi~powaniu 
I-:-.~+::::-:-~--o~-. 'rekr\l!lj£l:lnym . . uzupe!ma,rncym_-;--;,.-j 

I. 	 Skladanie wniosk6w 0 od dni. 2 marc. 2020r. do i od dni. 28 kwietnia 
przyjl'cie do przedszkoli, 31 marca2020r. 2020r. do dnia 8 maja 
oddzial6w przedszkolnych w 2020r. 
szkolach podstawowych 
\VraZ z dokumentami 
pot\>vierdzajl:}CYrni spelnienie 

,przez kandydata warunk6w , 
r;;--jJ\l.b kryteri6w rekrutacyjnycb +-,-_.,__~ , __ ~.~I 

2. 	 WCl)'fikacj. przez komisj~ i do doia 7 kwietnia 202Or. do dni. 12 maj. 2020r. 
rekrutacyjruj wnioskow i 
doknmentow, 0 ktol)'ch 
mowa w pkt t. oraz 

wykonanie prz.ez 

przewodnicZltcego kornisji 

remme .ne' 

3. Podanie do poblicznej 
wiadomosci przez komisj~ 

• I
rekrutacyjruj Usly 


, kandydatow 
, zakwalifikowanych 

niezakwalifikowan cit

14:' Potwierdzenie przez ;';dzic". i od drtia 20 kwietni. 2020r. od dni. 15 ezerwea
I kandydata woH przyj""ia do Ido dnia 27 kwietnia 2020r. i 2020r. do dni. 22 

przedszkola w postaci I ! czerwca 202Or. \ i 

isemne 0 oswiadczenia I 

5. Podanie dn publicznej do doi' 30 kwietnia 2020r. do' dnia-i9'c:re,wc.1 
wiadomoSei przez komisj~ 20ZOr. 

Irekrutacyjruj listy I , I' 

__ : ~::~;~::~:ni:~~~:hi 	 ..~~,______J._.. _ 	 i 

I 



Zal~cznik nr 2 
do ZarZlldzenia Nr 0050.6.2020 

W6jta GmiIlY Slubice 
z dIlia 14 stycznia 2020 r. 

Harmonogram czynnoscl w postypowaniu rekrutacyjnym i posttfPOwaniu uzupetniajtlcym 
na rok .zkolny 2020i2021 do kla. pierwszych szkol podstawowych, dla kt6rego organem 
prowarlzl!cym jest Gmina Slubice. 

!Lp. . Rodzaj czynnosei : Termin w post(fpowaniu Tennin w post~powalliu 
, 
i-:--+:~ .~.~-.~. +r"e~kru~ta~c'1!n~m"-"":';=_;-iI-"~l"'!njl!iljCym

1. Skladanie wnioskow 0 od dnia 2 marca 202Or. do ad dIli. 28 kwietnia 
prl)'jycie do klas pierwszych 31 marca 2020r. 2020r. do dDi. 8 rnaja 
szk61 podntawowych wraz z l02Or. 
dokumentami 
potwie,dzajqcymi spelnienie , 

: przez kandydata wanmkow' , 

~c~~'~r"luccblcryteri6w rekrutac .n ch ._~.._ ..~_ "c-=cc--;"".,-~~ 
, 2. Weryfikacja p,:zez komisj~ do dIll. 7 kwietnia 2020r. I do dni. 12'maja 2020r.~· . 

rekrutacyjn~ wniosk6w i 
dokument6w, a ktorych 
mow. w pkt 1, or"" 

, wykornmie przez 

1przewodnic~cego komlsji I 

, rekrume One' 


3. Podanle do publicznej do dIli. 14 kwiemia 2020r. do dni. 9 czerwc.2020r. 
wiadomoSci przez komisj~ 


. rekrut.eyjn~ listy

!kaadydat6w 

. zakwalifikowanych i . 

4. ;:~d~~:;:':hrodziea od dnia 20 kwietnia 2020,: l' od dnia ~ czerwca 
I kandydata woli przyj~c!a dIl ' do dni. 27 kwiemia 202Or. 2020r. do dIli. 22 

szkoly w postaei pisemnego I czerwc. 2020r. 
oSwiadczenia -c-7--0~-II-c----,-,--c-,----.....j

5. Podnnie do publicznej do dni. 30 kwietni. 2020,. do dIlia 29 cze,we'I' 

wiadomosci przez komisj~ 2020r. 
rekrutacyjnq listy . I 
kandydatow przyj~tyeh i I 

i kandyd'lO", ni"J'l"",ZYu.i,,,,ty,,,c,,h,--,-__ 

rI" 
';/ 

l 


