
ZARZ^DZENIE NR 2/2019

WOJTA GMINY OSTROWEK

z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminow przeprowadzania postepowania

rekrutacyjnego i postepowania uzupelniajqccgo,

w tym skladania dokumentow na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola,

oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach podstawowych

oraz do klas pierwszych publicznych szko) podstawowych

prowadzonych przez Gmine_ Ostrowek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), art. 154 ust. 1

pkt 1, w zwiazku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.

U. z 2018 r. poz. 996, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, 1290, 1669, 2245) zarzadza

si?, co nastepuje:

§ 1. Ustala sie terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniajacego, w tym terminy skladania dokumentow na rok szkolny 2019/2020 do

publicznego przedszkola oraz oddzialow przedszkolnych w publicznych szkolach

podstawowych, okreslone w zal^czniku nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

§ 2. Ustala sie terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania

uzupelniajacego, w tym terminy skladania dokumentow na rok szkolny 2019/2020 do klas

pierwszych publicznych szkol podstawowych, okreslone w zal^czniku nr 2 do niniejszego

zarzj|dzenia.

§ 3. Wykonanie zarz^dzenia powierza sie Dyrektorom Placowek Oswiatowych.

§ 4. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal^cznikNr 1 do Zarz^dzenia Mr 2/2019

Wpjta Gminy Ostrbwek

z dnia 10 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania

uzupelniaj^cego, w tym terminy skladania dokumentow na rok szkolny 2019/2020

do publicznego przedszkola i oddzialow przedszkolnych

prowadzonych przez Gmine_ Ostrowek

Lp. Rodzaj czynnosci Terminy
w post^powaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postepowaniu
uzupclniaj qcy m

1. Zlozenie wniosku o przyjecie do
przedszkola i oddzialow przedszkolnych
wraz z dokumentami potwierdzaj^cymi
spchiianie przez kandydata warunkow
oraz kryteriow branych pod uwage
w postepowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca2019
do29marca2019

od 6 maja2019
do 17maja2019

Weryfikacja, przez komisje rekrutacyjn^,
wnioskow o przyjecie do przedszkola
i oddzialow przedszkolnych dokumentow
potwierdzajaeych spehiianie przez
kandydata warunkow lub kryteriow branych
pod uwage w postepowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodnicza_cego
komisji rekrutacyjnej czynnosci
ustawowych

od 1 kwietnia2019
do 12kwietnia2019

od20maja2019
do24maja2019

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjn^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niczakwalifikowanych

15kwietnia2019 27maja2019

Potwierdzenie w postaci pisemnego
oswiadczenla przez rodzica woli zapisu
ucznia do przedszkola lub oddzialu
przcdszkolnego

od 16kwietnia2019
do29kwietnia2019

od28maja2019
do 31 maja2019

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjn^ listy kandydatow
przyjetych i kandydatow nieprzyjetych do
przedszkola lub oddzialu przedszkolnego

30kwietnia2019 3 czerwca2019
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ZaJacznik Nr 2 do Zarzadzenia Mr 2/2019

Wojta Gminy Ostr6wek

z dnia 10 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postej)owania rekrutacyjnego oraz post^powania

uzupelniaj^cego, w tym tcrminy skladania dokumentow na rok szkolny 2019/2020

do Idas pienvszych publicznych szkol podstawowych

prowadzonych przez (.mint,- Ostrowck

Lp. Rod/aj czynnosci

Zlozenie wniosku o przyjecie do klasy I
publicznej szkoly podstawowcj wraz
z dokumentami potwierdzajacymi
spelnianie przez kandydata warunkow
oraz krytenow branych pod uwage
w postepowaniu rekrutacyjnym

Tcrminy
w postepowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w post^powaniu
u/upcmiajqcym

od 1 marca2019
do29marca2019

od 6 maja 2019
do 17 maja 2019

Weryfikacja, przez komisje rekrutacyjnq,
wnioskow o przyj^cie do klasy I publicznej
szkoly podstawowej dokumentow
potwierdzajqcych spelnianie przez
kandydata warunkow lub kryteriow branych
pod uwage w postepowaniu rekrutacyjnym,
w tym dokonanie przez przewodniczacego
komisji rekrutacyjnej czynnosci
ustawowych

od 1 kwietnia 2019
do 12 kwietnia 2019

od 20 maja 2019
do 24 maja 2019

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjn^ listy kandydatow
zakwalifikowanych i kandydatow
niezakwaiifikowanych

15 kwietnia 2019 27 maja 2019

Potwierdzenie w postaci pisemnego
oswiadczenia przez rodzica woli zapisu
ucznia do I klasy publicznej szkoly
podstawowej

od 16 kwietnia 2019
do 29 kwietnia 2019

od 28 maja 2019
do 31 maja 2019

Podanie do publicznej wiadomosci przez
komisje rekrutacyjna. listy kandydatow
przyj^tych i kandydatow nieprzyj^tych do I
klasy publicznej szkoly podstawowej

30 kwietnia 2019 3 czerwca2019


