
Zarz~dzenie Nr 0050.7.2022 

W6jta dminy Slubice 


z dnia 18 s~cznia 2022 roku 


I 

w sprawie: 	 termin6w przeprowadzenia I post«powania rekrutacyjnego i post«powania 
uzupelniaj~cego, w tym t~rminy skladania dokument6w do Przedszkola 
Samor~dowego w Slubiqach, oddzial6w przedszkolnych w szkolach 
podstawowych i klas piervlrszych szk61 podstawowych na terenie Gminy 
Slubice a takze kryteri6w brtnych pod uwag« oraz dokument6w niezb«dnych 
do potwierdzenia tych kryter16w. 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w zwi¥ku z art. 29 ust. 2 plct 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (tj. Dz.tJ. z 2021 r., poz. 1082) w zwi~u z art. 30 ust. 1 
z dnia 8 marc a 1990r. 0 samorz~dzie grtiinnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.l372 ze zm.)l 
zarz~dzam, co nast~puje: I 

§1 

Ustala si« hannonogram czynnosci "y post«powaniu rekrutacyjnym i post«powaniu 
uzupelniaj~cym na rok szkolny 2022/202S do Przedszkola Samorz~dowego w Slubicach 
i oddzial6w przedszkolnych w szkolach p~dstawowych, dla lct6rych organem prowad~cym 
jest Gmina Slubice, stanowi~cy zal~cznik nr 1 do niniejszego zar~dzenia. 

§2 

Ustala si« hannonogram czynnOSCl w post«powaniu rekrutacyjnym i post«powaniu 
uzupelniaj~cym na rok szkolny 2022/202~ do klas pierwszych szk61 podstawowych, dla 
lct6rych organem prowadz~cym jest Gmina ~lubice, stanowi~cy zal~cznik nr 2 do niniejszego 
zar~dzenia. 

§3 

1. W post«powaniu rekrutacyjnym i ~ Post«powaniu uzupelniaj~cym na rok szkolny 
2022/2023 do Przedszkola Samorz~dow go w Slubicach i oddzial6w przedszkolnych 
w szkolach podstawowych, dla kt6rych organem prowadz~cym jest Gmina Slubice, 
obowi~j~ jednolite kryteria naboru okreslone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oswiatowe oraz· kryteria okrJslone w uchwale Rady Gminy Slubice Nr 
XXVI. 156.2017 z dnia 20 marca 20 17 r~ku w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do 
Przedszkola Samorz~dowego w Slubicac~, oraz oddzial6w przedszkolnych w szkolach 
podstawowych na terenie Gminy Slubice na drugim etapie post«powania rekrutacyjnego oraz 
dokument6w niezb«dnych do potwierdzenia tych kryteri6w (Dz. Urz«d. Woj. Mazowieckiego 

lz 2017r., poz. 3869). 
2. W post«powaniu rekrutacyjnym i post«powaniu uzupelniaj~cym na rok szkolny 

2022/2023 do klas pierwszych szk61 podst~rowych, dla kt6rych organem prowad~cym jest 
Gmina Slubice, dla kandydat6w zamiesLfalych poza obwodem tych szk61 obowi~j~ 
kryteria okreslone w uchwale Rady Gminy Slubice Nr XXVI. 157 .2017 z dnia 20 marca 2017 
roku w sprawie okreslenia kryteri6w riaboru do klasy pierwszej publicznej szkoly 
podstawowej (Dz. Urz«d. Woj. Mazowieckiego z 2017r., poz. 3872). 

I Zmiany ustawy opublikowano w Dz. U. z 2021r. poz. 1837. 



§4 

Wykonanie zarz~dzenia powierzam Dyrf ktorom plac6wek oswiatowych. 

§5 

Zar~dzenie wraz z tresci~ uchwal wymi~nionYCh w § 3 podlega podaniu do publicznej 
wiadomosci przez publikacjy w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz wywieszeniu na 
tablicy ogloszeil. w Urzydzie Gminy Shlbice a takZe na tablicy ogloszeil. Przedszkola 
Samorz~dowego w Slubicach oraz szk61 podstawowych.

I 

§6 

Zar~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
I 



• 

Zal(!cznik nr 1 
do Zarz(!dzenia Nr 0050.7.2022 

W6jta Gminy Slubice 
z dnia 18 stycznia 2022 r. 

Harmonogram czynnosci w post((powadiu rekrutacyjnym i post((powaniu uzupelniaj(!cym 
na rok szkolny 202212023 do Przedszkola SamorZ'!dowego w Slubicach i oddzia16w 
przedszkolnych w szkolach podstawowych~ dla kt6rych organem prowadZ'!cym jest Gmina 
Slubice. 

Lp. Rodzaj czynnosci Term\n w post((powaniu Termin w post((powaniu 
rekrutacyjnym uzupelniaj~cym 

1. Skladanie wniosk6w 0 od ddia 1 marca 2022r. do od dnia 25 kwietnia 
prZYJYCle do przedszkoli, 31 mJrca 2022r. 2022r. do dnia 6 maja 
oddzia16w przedszkolnych w 2022r. 
szkolach podstawowych 
wraz z dokumentami 
potwierdzaj(!cymi spelnienie 
przez kandydata warunk6w 
lub kryteri6w rekrutacyjnych 

2. Weryfikacja przez komisj(( 
rekrutacyjn(! wniosk6w 1 

dokument6w, 0 kt6rych 

do dn1a 7 kwietnia 2022r. 
I 
I 

do dnia 13 maja 2022r. 

mowa w pkt 1, oraz 
wykonanie przez 
przewodnicz(!cego komisji 
rekrutacyjnej 

3. Podanie do pUblicznej 
wiadomosci przez komisj(( 

do dnla 14 kwietnia 2022r. 
I 

do dnia 1 czerwca 2022r. 

rekrutacyjn(! listy 
kandydat6w 
zakwalifikowanych 
niezakwalifikowanych 

4. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyj((cia do 

od dnfa 15 kwietnia 2022r. 
do dnta 25 kwietnia 2022r. 

od dnia 
2022r. do 

6 czerwca 
dnia 25 

przedszkola w postaci czerwca 2022r. 
pisemnego oswiadczenia 

5. Podanie · do pUblicznej do dnia 30 kwietnia 2022r. do dnia 30 czerwca 
wiadomosci przez komisj(( 2022r. 
rekrutacyjn(! 
kandydat6w 

listy 
przyj((tych i 

kandydat6w nieprzyj~tych 



• 


Zal~cznik nr 2 
do Zarz~dzenia Nr 0050.7.2022 

Wojta Gminy Slubice 
z dnia 18 stycznia 2022 r. 

Harmonogram czynnosci w postypowadiu rekrutacyjnym i postypowaniu uzupelniaj~cym 
na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwskrch szkol podstawowych, dla ktorego organem 
prowadz~cym jest Gmina Slubice. I 

Lp. Rodzaj czynnosci Term~n w postypowaniu 
rekrutacyj nym 

Termin w postypowaniu 
uzupelniaj'J,cym 

1. Skladanie wnioskow 0 

przyjycie do klas pierwszych 
szkol podstawowych wraz z 
dokumentami 
potwierdzaj~cymi spelnienie 
przez kandydata warunkow 
lub kryteriow rekrutamwch 

od dqia 1 marc a 2022r. do 
31 mfu-ca 2022r. 

od dnia 25 kwietnia 
2022r. do dnia 6 maja 
2022r. 

2. Weryfikacja przez komisjy 
rekrutacyjn~ wnioskow 1 

dokumentow, 0 ktorych 
mowa w pkt 1, oraz 
wykonanie przez 
przewodnicz~cego komisji 
rekrutacyjnej 

do dnia 7 kwietnia 2022r. do dnia 13 maja 2022r. 

3. Podanie do publicznej 
przez komisjywiadomosci 

rekrutacyjn~ 
kandydatow 
zakwalifikowanych 
niezakwalifikowanych 

listy 

do dnia 14 kwietnia 2022r. 
i 

do dnia 1 czerwca 2022r. 

4. Potwierdzenie przez rodzica 
kandydata woli przyjycia do 
szkoly w postaci pisernnego 
oswiadczenia 

od dtiia 15 kwietnia 2022r. 
I 

do dnia 25 kwietnia 2022r. 

I 

od dnia 6 czerwca 
2021 r. do dnia 25 
czerwca 2022r. 

5. Podanie do publicznej 
wiadomosci przez komisjy 
rekrutacyjn~ listy 
kandydatow przyjytych 1 

kandydatow nieprzyietych 

do dnia 30 kwietnia 2022r. do dnia 30 czerwca 
2022r. 


