
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Słupno  

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

Na podstawie art. 154 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą Nr 46/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 

26 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz 

Uchwałą Nr 47/V/19 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r. sprawie określenia 

kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez 

Gminę Słupno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów podaje się do 

publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i 

postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 

w roku szkolnym 2020/2021: 

 

1. Do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 

Słupno, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej w przypadku, 

gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami: 

a) kandydat do pierwszej klasy zamieszkuje na terenie Gminy Słupno - 10 pkt – oświadczenie 

rodziców kandydata bądź opiekunów prawnych, 

b) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności, 

c) samotne wychowanie kandydata w rodzinie - 10 pkt – kopia prawomocnego wyroku sądu 

rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o 

samotnym wychowaniu dziecka, 

d) szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy rodziców bądź opiekunów prawnych kandydata 

– 4 pkt – oświadczenie rodziców kandydata bądź opiekunów prawnych o zatrudnieniu, 

e) rodzeństwo kandydata do pierwszej klasy uczęszcza do tej szkoły podstawowej – 5 pkt – 

kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej. 

 

2. Do Przedszkola - drugi etap rekrutacji: 

a) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata lub rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do 

przedszkola po raz pierwszy - 6 pkt - oświadczenie rodziców kandydata bądź opiekunów 

prawnych, karta zgłoszenia, 

b) rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w trybie 

dziennym albo rodzic samotnie wychowujący kandydata zatrudniony jest w pełnym wymiarze 

czasu pracy lub studiuje w trybie dziennym - 6 pkt - oświadczenie rodziców kandydata bądź 

opiekunów prawnych o zatrudnieniu lub kontynuowaniu nauki w trybie dziennym, 

c) przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania kandydata – 5 pkt - oświadczenie 

rodziców kandydata bądź opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania, 

d) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin - 4 pkt – karta zgłoszenia.  
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