
ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26 /17/18
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1 IM. KS. PPŁK J.

WRYCZY  W TUCHOLI
 Z DNIA 14.02.2018

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności
i kryteriów oraz ich wartości punktowych w postępowaniu rekrutacyjnym dla

Szkoły Podstawowej nr 1im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi. 

Na podstawie:
 Art.  154  ust.  11  pkt.  1  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  –  Prawo  Oświatowe

( Dz. U. z 2017, poz. 59 ze zm.) 
 Uchwała nr XXXI/225/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca  2017 r. w sprawie

ustalenia  kryteriów  i  ich  wartości  punktowej   branych  pod  uwagę  na  drugim  etapie
postępowania  rekrutacyjnego  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w
szkołach  podstawowych  oraz  publicznych  innych  form  wychowania  przedszkolnego
prowadzonych  przez  Gminę  Tuchola  oraz  określenia  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów. 

 Uchwała nr XXXI/224/17 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 9 marca  2017 r. w sprawie
określenia   kryteriów  i  ich  wartości  punktowej  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzania  tych  kryteriów  dla  kandydatów  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół
podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych. 

 Zarządzenie nr 120.10.2018 Burmistrza Tucholi z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zarządzam, co następuje:
§ 1

Wprowadza  się  harmonogram  czynności  w  postępowaniu  rekrutacyjnym   dla  oddziałów
przedszkolnych oraz klas I przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi
na rok szkolny 2018/2019, który opisany jest w załączniku nr 1  w/w zarządzenia.  

§ 2

Ustala  się  kryteria  i  ich  wartości  punktowe  do  rekrutacji  dla  oddziałów  przedszkolnych
i  klas  I   Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  ks.  ppłk.  J.  Wryczy  w  Tucholi,  które  stanowią
załącznik nr 2 do w/w zarządzenia. 

§ 3

Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej nr 1 im.  ks.  ppłk.  J.  Wryczy  Tucholi   wraz z załącznikami,  który stanowi
załącznik nr 3 do w/w zarządzenia. 

§ 4

Wprowadza się wzór zgłoszenia dziecka do klasy I Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk.
J. Wryczy  Tucholi, który stanowi załącznik nr 4 do w/w zarządzenia. 



§ 5

Wprowadza się wzór wniosku o przyjęcie   dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I przy
Szkole  Podstawowej  nr  1  im.  ks.  ppłk.  J.  Wryczy   Tucholi   wraz  z  załącznikami,  który
stanowi załącznik nr 5 do w/w zarządzenia. 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Marzena Gumińska
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ks. ppłk. J. Wryczy w Tucholi 


