
Zarządzenie nr  7B / 2021 

Wójta Gminy Luzino 

z dnia 29 stycznia 2021 r. 

 

 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym  

na rok szkolny 2021/2022 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, oddziałów 

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

w Barłominie, w Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Luzino. 

 

 

Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2019r. poz.1309, 1571, 1696, 1815) oraz §2 uchwały nr XXVII/284/2017 Rady Gminy 

Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów  

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Luzino i §1 ust.3 uchwały  

nr XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły  

 

Wójt Gminy Luzino 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się na terenie gminy Luzino następujące wzory formularzy w postępowaniu 

rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie oraz do oddziałów 

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

w Barłominie i w Wyszecinie, a także do klas pierwszych szkół podstawowych: nr 1  

w Luzinie, nr 2 w Luzinie, w Kębłowie, w Sychowie, w Barłominie i w Wyszecinie na rok 

szkolny 2021/2022, stanowiące następujące załączniki do niniejszego zarządzenia: 

1) załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu, 

3) załącznik nr 3 – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej, 

4) załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata, 

5) załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, 

gospodarstwa  rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym,  

6) załącznik nr 6 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego 

przedszkola, szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny, 



7) załącznik nr 7 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, 

8) załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły, 

9) załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, 

wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi, 

10) załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły 

podstawowej, 

11) załącznik nr 11 – oświadczenie członków komisji rekrutacyjnej.  

 

§ 2 

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

Szkoły Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy 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 im. Janusza 

Korczaka w Wyszecinie do zamieszczenia wzorów formularzy, stanowiących załączniki do 

niniejszego zarządzenia od nr 1 do nr 10, a dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego  

w Luzinie załączników od nr 1 do nr 7, na stronach internetowych  placówek  

i udostępnianiach ich zainteresowanym osobom. 

 

§ 3 

Zarządzenie  podlega zamieszczeniu  na  stronie internetowej gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Wójt Gminy 

       (-) Jarosław Wejer                               

 


