
ZARZĄDZENIE  NR  RO.0050.006.2023 
 

WÓJTA GMINY LUBOMIA 
 

z dnia 5 stycznia 2023 r. 
w sprawie:                                                                                                                                                                             

                         ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 

                         oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli,                     

                         dla których Gmina Lubomia jest organem prowadzącym                                                                                  

                 

                          

                                              

               Na podstawie ustawy art. 130 i 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn. zm.) 

  

Wójt Gminy Lubomia 

zarządza: 
 

§1 

Do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubomia przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Lubomia. 

Ustala się  następujący harmonogram czynności   w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których Gmina Lubomia jest organem 

prowadzącym: 

  

Lp. Nazwa czynności Termin przy 

postępowaniu 

rekrutacyjnym 

Termin przy 

postępowaniu 

uzupełniającym 
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola 

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie 

przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu 

 

  25 styczeń – 10 luty 

 

16 marzec – 21 marzec 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną 

wniosków o przyjęcie do przedszkola i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym 

 

15 luty – 28 luty 

 

22 marzec – 27 marzec 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych 

 

 1 marzec – 3 marzec 

 

30 marzec 
 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli 

przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia 
 6 marzec – 10 marzec 31 marzec – 4 kwiecień 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych 

 

15 marzec 

 

 6 kwiecień 

 
 
 
 



 
 
 
 

§ 2 
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria ustawowe, tj.:  

    a) wielodzietność rodziny kandydata 

    b) niepełnosprawność kandydata   

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata   

    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata   

    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą . 
 

Kryteria wyżej wymienione mają jednakową wartość. 

  
                         

§ 3 
Określa się wzór: 

a)  wniosku o przyjęcie do przedszkola stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia 

b)  oświadczenia o wielodzietności rodziny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia 

c)  oświadczenia o  zamieszkaniu na terenie Gminy Lubomia stanowiący załącznik nr 3 do 

     niniejszego Zarządzenia   

d)  oświadczenia o samotnym wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu żadnego 

     dziecka wspólnie z jego rodzicem, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia 

   
 

§ 4 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dla których Gmina Lubomia jest 

organem prowadzącym. 
 

§ 5 
 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy                     

w Lubomi i na tablicach ogłoszeń w przedszkolach, dla których Gmina Lubomia jest organem 

prowadzącym. 

 

§ 6 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 


