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ZARZĄDZENIE nr 10/2021/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku  

z dnia 04 lutego 2022r. 

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola przy Szkole Podstawowej 

im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku  

  

Na podstawie: 

1.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r., poz. 1082); 

2. Rozporządzenia MEN  z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania       

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

(Dz. U. z 2019r., poz. 1737); 

3.  Rozporządzenia MEN z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502); 

4.  Uchwały nr XVI/129/2017 Rady Gminy Łukowa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów na 

drugi etap postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Łukowa;  

5. Zarządzenia nr 4/2022 Wójta Gminy Łukowa z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia spełnienia tych kryteriów; 

6.  Zarządzenia nr 9/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. ”GROM”  

w  Chmielku z dnia 01 lutego 2022r. w sprawie rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole 

Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. ”GROM” w Chmielku;  

7.  Statutu Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku 

 

zarządzam, co następuje: 

  

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin Rekrutacji do Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. por. Edwarda 

Błaszczaka ps. „GROM” w Chmielku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zobowiązuję Komisję Rekrutacyjną do zapoznania się z treścią w/w dokumentu.  

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.                                                                                                                                      

                                                                                      

Dyrektor Szkoły 

Zbigniew Sokal 
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