
Zarządzenie Nr  3B / 2018 

Wójta Gminy Luzino 

z dnia 24 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym  

na rok szkolny 2018/2019 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie 

Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której 

ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Luzino. 

 

 
Na podstawie art. 152 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r. poz.59, 949, 2203) 

 

Wójt Gminy Luzino 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 
Wprowadza się na terenie gminy Luzino następujące wzory wniosków i zgłoszenia w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie, a 

także do klas pierwszych szkół podstawowych: Nr 1 w Luzinie, w Kębłowie, Sychowie, Barłominie i 

Wyszecinie na rok szkolny 2018/2019, stanowiące następujące załączniki do niniejszego zarządzenia: 

 

1) Załącznik Nr 1 – wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego, 

2) Załącznik Nr 2 – wniosek o przyjęcie do kasy I szkoły podstawowej (dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem), 

3) Załącznik Nr 3 – zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla 

dzieci zamieszkałych w obwodzie). 

 

§ 2 

Zobowiązuje się dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Kębłowie, Szkoły Podstawowej im. płk Stanisława Dąbka w 

Sychowie, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Barłominie, Szkoły Podstawowej w 

Wyszecinie do zamieszczenia wzorów wniosku i zgłoszenia, stanowiących załączniki do niniejszego 

zarządzenia od Nr 1 do Nr 3, a dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie załącznika Nr 

1, na stronach internetowych  placówek i udostępniania ich zainteresowanym osobom. 

 

§ 3 

Zarządzenie  podlega zamieszczeniu  na  stronie internetowej gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
                                                                                                                     Wójt Gminy 

                                                                                                              (-) Jarosław Wejer 


