Zarz~dzenie

nr 10/2013
W6jta Gminy Slawno
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej
na 2013/2014 rok w ramach projektu pn.
"Punkt przedszkolny szans~ na udany start dzieci z terenu Gminy Slawno"
Na podstawie :
- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie
gminnym ( Dz. U. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.),
- uchwaly Nr XXV/235/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie
utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im . lana Kochanowskiego
w Slawsku,
zarz'ldza sie co nastepuje:
§ 1.
Powoluje si(( Komisj(( Rekrutacyjnq w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola
w ramach wykonania projektu pn. "Punkt przedszkolny szanSq na udany start dzieci z terenu
Gminy Slawno" realizowanego przez gmin(( Slawno w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki, Priorytet IX Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1.
Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych
swiadczonych w systemie oswiaty, podzialanie 9.1 .1 Zmniejszanie nier6wnosci w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej wsp6lfinansowanym ze srodk6w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego" w skladzie:
Przewodniczqcy Komisji Rekrutacyjnej - zast~ca W6jta Artur Cir6g p.o. kierownika
GOPS
2. Czlonek Komisji Rekrutacyjnej - koordynator ds. oswiaty - Beata Gofryk
3. Czlonek Komisji Rekrutacyjnej - koordynator projektu - Paulina Gozda!.
1.

§ 2.
1. Rekrutacj(( uczestnik6w naleiy przeprowadzic zgodnie z kryteriami rekrutacji do
przedszkola wskazanymi w § 6 zalqcznika do uchwaly Nr XXV1235 /2012 Rady Gminy
Slawno z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. lana Kochanowskiego w Slawsku.
2. Komisja przeprowadzi post~owania rekrutacyjne w terminach :
a) do 29 stycznia 2013 roku,
b) do 30 czerwca 2013 roku,
c) do 30 czerwca 2014 roku.

§ 3.
1. Z przebiegu pracy Komisji Rekrutacyjnej sporzqdza si(( protok61.
2. W protokole Komisja ustala list(( dzieci, kt6re zostaly zakwalifikowane do przyj((cia do
Punktu Przedszkolnego, a takie dalszq kolejnosc na liscie wg obowiqzujqcych kryteri6w.
3. List(( dzieci zakwalifikowanych do przyj((cia Komisja oglasza poprzez jej wywieszenie na
tablicy ogloszen Urz((du Gminy w Slawnie, na tablicy ogloszen Punktu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. lana Kochanowskiego w Slawsku, a takie jej zamieszczenie na BIP
Urz((du Gminy Slawno.
§ 4.
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

