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W6jtr Gminy WiclSonlYny
z dnia 22 stYcznia 20lE
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w sprawie ularlcnir hNrmonogfamu czynnoici w posttpowaniu rekrutacyjnym oraz
postfpowrDiu uzupelniajqcyD do oddzirldw prz€&zkolnycb i khi pierwszych
publicztrycb !zk6l podstlwowycb Prowadzo8ych prz€z Gmint WiclSombtry na rok
szkolny 2018n019
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ustawy zdnia 14 grudnia2016 r. Prawo Oswiatowe
(Dz.!J. z;OI7 r., poz.59, zm. po2. 949, poz. 2203 ) oraz art. 7 ust. l.pkt.8,art 30 usl. Iian.
r.rstar"y z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzic gminnym ( Dz. U z20l'l r., poz 1875' zm'
po2.2232) zarzqdzant' co
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Ustala sig harmonogram czynnoici w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz post9powaniu
oddzialow przedszkolnych prowadzonych przez Gminq
uzupelniaj4cym
Wiilgomtyny na rok szkolny 2018/2019, oke$lony w Zal4cafku nr I do niniejsztgo

do

Zarz4dzefia,
Ustala siQ harmonogram czyturosci w postQpowaniu rekrutacyjnym oraz PostqPowanru
urupelniajqcym do klas picrwszych w szkolach podstawowych prowadzonych przez
Gming Wielgomlyny na rok szkolny 201812019, okre6lony w Zalqczniku nr 2 do
niniejszego Zarz4dzenia

$2
przcz
Wykonanie zalzAdzrnia powierzam dyrektorom szk6l podstawowych prowadzonych
Gming WielgomlynY.

$3

w Biuletynie
Zatz4dzenie podlega Podaniu do publicznej wiadomoici poprzez ogloszenic
w
Informacji Pilicznej Gminy Wielgomlyny oraz *ywieszeniu na lablicy ogloszen Urzldzie
cminy Wielgomlyny.
s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania
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Zalqcznik nr I
do Zarzqdzania

Nr

l0/2018

W6jta Gminy Wielgomlyny
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Harmonogram czynnoSci w postgpo\\'aniu rckrutacinym oraz postgpowaniu uzupeiniajqcym
do oddzial6w przedszkolnych prowadzonych przez Gning Wiclgomlyny na rok szkolny
2018/20r 9
Lp.
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4.
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Etapy postqpowania

Zlo2enia \miosku o przyjgcie do
oddzialu przedszkolnego wraz z
dokumentami potwierdzajqcymi
spelnianie przez kandydata
krlteri6w branych pod uwagg w
aosteDowaniu reklutacvinvm
Weryfikacja przez komisjg
rekrutac],jnq wniosk6w o przyjgcie
do oddzialu przedszkolnego i
dokument6w polwierdzajEcych
spelnianie przez kandydata
warunk6w lub klteri6w branych
poq uwagq w posrlpowanlu
rekrutaclnym, $ t,vm dokonanie
przez plzewodnicz4cego komisji
rekrutacyjnej czynno(ci
ustawo\\rych
Podanie do publicznej wiadomoSci
pzez komisjg rekrutacyjru| listy

kandydatdw zakwalifi kowanych i
kandydat6w
niezakwalifikowanvch
Potwierdzenie przez rodzica
ka[dydata $oli przy.jgcia w postaci
pisemnego oSwiadczenia
Podanie do publicznej wiadomoSci
pzez komisjg rekutacyj n4 listy

kandydat6w przyjgtych i
krndvdat6w nieprzyigtYch

Postgpo$anie rekrutacyjlre
od

do

14.02.2018r.

15.03.2018r.

2l.03.2018r.

l6.0l.l0l8r.

29.01.2018r.

31.03.2018r.

Postgpowanie uzupelniaj4ce w
przypadku wolnych mieisc
do
od

03.04.2018r.

27.04.2018r.

28.04.2018r.

30.04.2018r.

04.05.2018r.

07.05.2018r.

Zalqcznik
do Zarzqdzania

n

2

Nr l0/2018

W6jta Gminy Wielgomtyny
z dnia 22 styc,.nia 2018 r'

Harmonogram czynnosci w postqpowaniu rekrutacyjnym oraz post9powaniu uzupelniaJ4c]m
rok
do klas pierwszych szk6l podsta\\o$ych prowadzonych przez Gming Wielgomlyny na
szkolnY 2018/2019

Lp.
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Etapy postgpowania

Zlo2enia wniosku o prztjqcie do
szkoiy Podsta$'o\\'ej $raz z
dokumentami potwierdzajqcYmt
spelnianie przez kandydata
k)'teri6w branych pod uwagg
w DosteDowaniu rekrutacyinym
Weryhkacja przez komisjq
rekrutacyjnq wniosk6w o przyJqcre
do szkoly podstawowej I
dokument6w potwierdzaj4cYch
spelnianie przez kandydata
warunk6w lub kryteri6w bramYch
pod uwagq w postQpowanlu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie
przez przewodniczqcego komisji

Postqpo$anie rekrutacYj ne
od

do

1,1.02.2018r.

15.03.2018r.

21.01.2018r.

PostQpowanie uzupelniajqce \\'

przvpadku wolnych miejsc
do
od

03.04.2018r.

2?.04.201&.

I

28.04.2018r.

rekutacyjnej czynnoici
ustawow_vch

t.

4.

5.

Podanie do publicznej wiadomosci
przez komisjF rekrutacYjn4 listY

kandydat6w zakwalifikowanych i
kandydat6w
niezakwalifikowanYch
Potwierdzenie przez rodzlca
kandydata woli przyjgcia \\' postacl
nisemneso oiwiadczenia
Podanie do publiczaej rviadomoici
przez komisjg rekrutacyj n4 listy
kandydatdw przyjQtych i
kandYdat6w nieDrzyi gtYch

26.03.2018r.

29.03.2018r.

31.03.2018r.

30.04.2018r.
04.05.2018r.

07.05.2018r.

I

