
Zarządzenie nr  4/2020 

Wójta Gminy Słupca 

z dnia 23 stycznia 2020r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu 

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, a 

także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów 

Na podstawie art. art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)1 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2020/2021 do publicznych przedszkoli określa się terminy wskazane w załączniku                           

do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 

2020/2021 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Nr XLIV/305/17 Rady 

Gminy Słupca   z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów 

w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas 

pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Słupca oraz dokumentów niezbędnych                                  

do potwierdzenia tych kryteriów: 

- oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub rodzic/opiekun prawny samotnie 

wychowujący są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub 

pozarolniczą działalność gospodarczą - potwierdzone dokumentem: oświadczenia 

rodziców/opiekunów, za które można uzyskać  15 punktów, 

- jeden rodzic/opiekun prawny pracuje  jest zatrudniony na umowę o pracę, wykonuje pracę 

na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi 

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - potwierdzone 

dokumentem:  oświadczenia rodziców/opiekunów, za które można uzyskać  10 punktów, 

-  rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego, 

do którego  o przyjęcie stara się kandydat - potwierdzone  przez dyrektora:  dokumentacja 

przedszkolna, za które można uzyskać  8 punktów. 

-  dzieci zamieszkałe na terenach wiejskich - potwierdzone dokumentem:  oświadczenia 

rodziców/opiekunów, za które można uzyskać  5 punktów 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  dyrektorom  szkół i zespołów szkolno-

przedszkolnych. 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 

internetowej: www. gminaslupca.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  
 

 
1 Zmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1078, poz. 1287, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818 i poz. 2248 


