
Zarządzenie nr 01/2018 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim 
Komorsku 

z dnia 23stycznia 2018r. 
podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 stycznia 
2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia tych kryteriów. 

§ 1 
Informuję, że w dniach od 01do 09 marca 2018 r. przyjmowane będą Deklaracje 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019. 

§ 2 
Deklaracje są do pobrania w sekretariacie oraz na stronie BIP 
i www.spkomorsk.pl 

§ 3 
Deklaracje wypełniają rodzice dla dzieci, które już uczęszczają do oddziału  
przedszkolnego i będą do niego uczęszczać w roku szkolnym 2018/2019. 

§ 4 
Nie złożenie takiej deklaracji do 09 marca 2018 r. jest jednoznaczne 
z rezygnacją z oddziału przedszkolnego od września 2018 r. 

§ 5 
Rekrutacja w oddziale przedszkolnym trwać będzie od 12 do 23 marca 2018 r. 

§ 6 
Aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019 
należy złożyć w sekretariacie Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału 
przedszkolnego. 

§ 7 
 

Wnioski są do pobrania w sekretariacie i na stronie BIP i www.spkomorsk.pl 
 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
   



Zarządzenie nr 02/2018 

Dyrektora Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim 
Komorsku  

z dnia 23 stycznia 2018r. 
 

podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2/2018  Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 stycznia 
2018r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, a także 
kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 
kryteriów. 

§ 1 
Informuję, że w dniach od 11 do 22 czerwca 2018 r. odbędzie się  postępowanie 
rekrutacyjne do klas I Szkoły Podstawowej na roku szkolny 2018/2019. 

§ 2 
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 
są do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie BIP i www.spkomorsk.pl 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 


