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ZARZĄDZENIE NR 7/2021 
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Sławno oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, 
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określone w § 1 Uchwały                        
Nr  XXXIII/192/2017 Rady Miejskiej w Sławnie    z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów 
drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Sławno(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 838): 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

1. Dziecko objęte obowiązkiem odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

10 Wniosek o przyjęcie dziecka do 
przedszkola 

2. Dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni 
pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą 
się w systemie dziennym  i deklarują korzystanie 
z oferty przedszkola przez co najmniej 7 godzin 
dziennie. 

8 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych 

3. Dziecko posiada rodzeństwo kontynuujące edukację 
przedszkolną w tym przedszkolu 

 
6 

Deklaracja o kontynuowaniu 
wychowania przedszkolnego przez 
rodzeństwo 

4. Dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego. 6 Oświadczenie rodziców/opiekunów 
prawnych 

§ 2. Podaję do publicznej wiadomości kryteria postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno, 
odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów  określone                
w § 1 ust. 1 Uchwały Nr  XXXIII/193/2017 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 stycznia  2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017r., 
poz. 839): 

Lp. Kryterium Liczba 
punktów 

Dokument potwierdzający spełnianie 
kryterium 

1. Rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły. 5 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza 
obwodu. 

2. Rodzice/opiekun prawny pracują w obwodzie 
szkoły. 

4 Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego. 

3. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. 
babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów 
prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki. 
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Oświadczenie rodzica/opiekuna 
prawnego. 
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4. Dziecko zamieszkałe na terenie miasta Sławno. 3 Wniosek o przyjęcie dziecka spoza 
obwodu. 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 15  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Sławnie oraz dyrektorom publicznych przedszkoli,  publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Sławno. 

§ 4. Podanie do publicznej wiadomości, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, nastąpi poprzez 
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławnie: um.slawno.ibip.pl  w zakładce 
„oświata” oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych przedszkoli,  szkół podstawowych  
prowadzonych przez Miasto Sławno. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Miasta Sławno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie 
podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych: przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


