
Zarządzenie Nr  3/2016 

Wójta Gminy Luzino 

z dnia 29 stycznia 2016 r. 

 

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla Gminnego Przedszkola 

Publicznego w Luzinie, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  

w Luzinie, Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klas pierwszych szkół 

podstawowych w Luzinie, Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie  

(dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem). 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. z 2015r. poz.1515)
1
 w związku z §14 ust. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 

poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu  

i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego (Dz.U.  

z 2015r. poz.1942) 

 

Wójt Gminy Luzino 

zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie 

oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Luzinie, 

Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie na rok szkolny 2016/2017, stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  

w postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Luzinie, 

Kębłowie, Sychowie, Barłominie i Wyszecinie, dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły  na rok szkolny 2016/2017, stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom: Gminnego Przedszkola Publicznego  

w Luzinie, Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie, Szkoły 

                                                      
1
 Dalsze zm. Dz.U. z 2015 r.poz.1045, poz.1890. 



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. 

2. Zobowiązuje się dyrektorów placówek, o których mowa w ust. 1 do zamieszczenia 

harmonogramów, stanowiących załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia na 

stronach internetowych tych placówek i tablicach ogłoszeń. 

 

§ 3 

Zarządzenie  podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Luzino, na  

stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń. 

 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 
                                                                                                                 Wójt Gminy 

                                                                                                      (-) inż. Jarosław Wejer 


