
ZARZĄDZENIE NR 12/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, 
do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na  rok szkolny 2018/2019, dla której 
organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 205 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.) zarządza się, co 

następuje:

§ 1. 

Ustala się harmonogram czynności przejęcia uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów 

klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia 

publicznego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu ustalonym w Załączniku Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Ustala się wzory dokumentów niezbędnych w czynności przejęcia uczniów oddziałów klas III, do 

klasy IV i uczniów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej 

z przekształcenia publicznego gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 w brzmieniu stanowiącym 

Załączniki Nr 2 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2018 r., a uczniowie ci rozpoczynają naukę 

odpowiednio w klasach IV i VII w roku szkolnym 2018/2019.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi publicznej szkoły podstawowej powstałej 

z przekształcenia publicznego gimnazjum, dla której organem prowadzącym  jest Gmina Łochów.

§ 5. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Łochów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego, a także na tablicach ogłoszeń w gminnych placówkach oświatowych.
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§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łochowa

Robert 
Mirosław Gołaszewski
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Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 12/2018  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 31 stycznia 2018 roku 

                                                                                                                                                                                               

 

Harmonogram czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do 
klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej 
szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 

2018/2019, prowadzonej przez Gminę Łochów 
 

 
 

Rodzaj czynności i terminy w roku szkolnym 2018/2019 
Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej (Załącznik nr 2) lub klasy 
siódmej (Załącznik nr 3) szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia 
gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 

05.02.2018 – 02.03.2018 
godz. 8:00 – 15:30 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy 
czwartej lub klasy siódmej szkoły podstawowej, powstałej z 
przekształcenia gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 

05.03.2018 – 08.03.2018 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

09.03.2018 
do godz. 15:00 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku  
zakwalifikowania kandydata. 

12.03.2018 – 22.03.2018 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

23.03.2018 
do godz.15:00 

6. Przekazanie do Burmistrza Łochowa  listy przyjętych uczniów do klasy 
czwartej i do klasy siódmej zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

26.03.2018 
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Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia Nr 12/2018  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 31 stycznia 2018 roku 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁOCHOWIE      Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 
UL. WYSPIAŃSKIEGO 20 

 
Wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  o przyjęcie do klasy IV  

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie 
 

data złożenia wniosku 

  —   —     
      DD       MM                  RRRR 

DANE UCZNIA: 

Nazwisko ucznia                   
 

Imię lub imiona                   
 

PESEL            
 

Data urodzenia  
dd-mm-rrrr   —   —     

 

Miejsce urodzenia                   
 
Imię i nazwisko 
ojca/opiekuna prawnego                  
 

                  
 
Imię i nazwisko 
matki/opiekuna prawnego                  
 

                  
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Miejscowość                   
 

Ulica                   
 

Kod pocztowy   —     
 

Poczta                   
 

Nr domu     Nr mieszkania    
 
ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić tylko, jeśli inny niż miejsce zamieszkania) 

Miejscowość                   
 

Ulica, nr domu, 
mieszkania                   

 

Kod pocztowy   —     
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Poczta                   
 
 
POPRZEDNIA  SZKOŁA PODSTAWOWA 

Miejscowość,  
nr szkoły                   

 

                  
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  (ZGODNIE Z REJONIZACJĄ): 

 
 ……………………………………………………………………................................................................................... 
    (miejscowość)    (adres) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CZY DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z PRZEJAZDU AUTOBUSEM SZKOLNYM?  TAK      NIE 

___________________________________________________________________________________________ 
 
KONTAKT DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

telefon   

e-mail   

 
 

DEKLARACJA 

CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ, ABY DZIECKO UCZĘSZCZAŁO NA ZAJĘCIA: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

RELIGII  TAK  NIE  ETYKI  TAK   NIE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez  Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie 
w związku z procedurą rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w 
stosunku do mojego dziecka oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zgodnie z potrzebami szkoły w 
celu promowania osiągnięć uczniów (strona internetowa – laureaci i finaliści konkursów, zawodów sportowych, 
wycieczki, wydarzenia z życia szkoły itp.). 

 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) 
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu. 
 

 
……………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

/Czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)/    /Czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)/ 

 

PRZYJĘCIE WNIOSKU PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY 

 

.................................                                                                                   ……………….………………………… 

                (data)                                                                                                                                        (podpis dyrektora szkoły) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od  05.02.2018 r.  do 02.03.2018 r. w godz. 8:00 – 15:30 (w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie). 

 Jeżeli dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne dokumenty, prosimy o dołączenie 
ich kopii do wniosku. 
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Załącznik Nr 3 do 
Zarządzenia Nr 12/2018  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 31 stycznia 2018 roku 
 

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ŁOCHOWIE      Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 
UL. WYSPIAŃSKIEGO 20 

 
Wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  o przyjęcie do klasy VII  

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie 
 

data złożenia wniosku 

  —   —     
      DD       MM                  RRRR 

DANE UCZNIA: 

Nazwisko ucznia                   
 

Imię lub imiona                   
 

PESEL            
 

Data urodzenia  
dd-mm-rrrr   —   —     

 

Miejsce urodzenia                   
 
Imię i nazwisko 
ojca/opiekuna prawnego                  
 

                  
 
Imię i nazwisko 
matki/opiekuna prawnego                  
 

                  
 
MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

Miejscowość                   
 

Ulica                   
 

Kod pocztowy   —     
 

Poczta                   
 

Nr domu     Nr mieszkania    
 
ADRES ZAMELDOWANIA (wypełnić tylko, jeśli inny niż miejsce zamieszkania) 

Miejscowość                   
 

Ulica, nr domu, 
mieszkania                   
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Poczta                   
 
POPRZEDNIA  SZKOŁA PODSTAWOWA 

Miejscowość,  
nr szkoły                   

 

                  
 
PRZYNALEŻNOŚĆ DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  (ZGODNIE Z REJONIZACJĄ): 

 
 ……………………………………………………………………................................................................................... 
    (miejscowość)    (adres) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
CZY DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z PRZEJAZDU AUTOBUSEM SZKOLNYM?  TAK      NIE 

___________________________________________________________________________________________ 
 
KONTAKT DO RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 matka (opiekun prawny) ojciec (opiekun prawny) 

telefon   

e-mail   

 
 

DEKLARACJA 

CZY WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ, ABY DZIECKO UCZĘSZCZAŁO NA ZAJĘCIA: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

RELIGII  TAK  NIE  ETYKI  TAK   NIE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie 
w związku z procedurą rekrutacji oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w 
stosunku do mojego dziecka oraz rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zgodnie z potrzebami szkoły w 
celu promowania osiągnięć uczniów (strona internetowa – laureaci i finaliści konkursów, zawodów sportowych, 
wycieczki, wydarzenia z życia szkoły itp.). 

 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze zm.) 
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 Niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu. 
 

 
……………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………… 

(Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego/    (Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego/ 

 

PRZYJĘCIE WNIOSKU PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY 

 

.................................                                                                                   ……………….………………………… 

                (data)                                                                                                                                        (podpis dyrektora szkoły) 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły od 05.02.2018 r. do 02.03.2018 r. w godz. 8:00 – 15:30 (w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie). 

 Jeżeli dziecko posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inne dokumenty, prosimy o dołączenie 
ich kopii do wniosku. 
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