W6JTGMINY

CHORK6WKA
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.6.2019
WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia lerminów pn.eprowadzania
postępowania rekrutaqjnego
i postępowania
ulupclniające20. w 1)'hI termin)' składania dokumentów na rok szkolo)' 201912020 do publiczn)'ch
prLCdszkoli i oddzialów przedszkoln)"ch w publicznych szkolach podslawow)'ch. dla któf)'cb organem
prowadząc)'m jest Gminlł Chorkówka

Na podstawie art. 154 usl. l pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z p6źn. zm.) Wójt Gminy
Chorkówka z8rr.ąd7.lł, co następuje:
~ I. Ustala się terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego
i postępowania
uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201912020 do publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w public7J1ych szkołach podstawo\\'Ych, dla których
organem pro' .•..
adzącym jest Gmina Chorkówka, w brzmieniu stanowiącym załąc7J1ik do niniejszego
zarządzenia.
~ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom
dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka.
~ 3. zarządzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.

przedszkoli

szkół

podstawowych.

W6JTGMINY

CHORK6WKA
załęc.znik do
złU74dzenia Nr OOSO.I.6.2019
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 22 styclJlia 20 19 r,

Termin)' prJ;cpro\\'adzania postępowania rekruhłC)'jnego i posłępon'ania uzupełniającego,
w tJm .('rmio,.. skladania dokumentów na rok szkoln)' 201912020
do puhliczn)'ch przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawow)'ch, dla któl")'ch organem prowadząc)'m jest Gmina Chorkówka
Lp.

Rodzaj cz)'nności

Termin
rekrutac)'jn)'m

w postępowaniu
uzupelniając)'m

od 01.02.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 08.02.2019 r.

do 14.05.2019 r.

do godz. 15;00

do godz. 15:00

od 11.02.2019 r.

od 1.5.0.5.2019 r,

w postępowaniu

I.

2.

3.

4.

s.

wniosku o przyjęcie do przedszkola lub
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kl)1eriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie

komisję rekrulacyjną wniosków
przedszkola
lub do oddziału
przedszkolnego w szkole podSlawowej i dokumentów
kandydala
spełnianie
pnez
potwierdz.ających
branych
pod uwagę
warunków
lub kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie
rekrutacyjnej
komisji
przewodniczącego
przez
czynności. o których mowa w art, 1.50 usl. 7 ustawy
Prawo oświatowe

Weryfikacja

przez

o przyjęcie

do

Termin

do 06.03.2019 r,

do 11.06,2019 r,

Podanie do public711ej wiadomości przez komisję
zakwalifikowanych
listy kandydatów
rekrulacyjną
i kandydatów niezakwalilikowanych

do 07,03.2019 r.

do 12,06.2019 r,

do godz. 15;00

do godz. 1.5:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.03.2019 r.

od 13.06.2019 r.

do 14.03.2019 r,

do 19.06.2019 r.

do godz. 15:00

do godz. 15:00

do 15.03.2019 r.

do 24.06.2019 r.

do godz. 12:00

do godz. 12:00

Podanie do pubJic711ej wiadomości przez komisję
przyjętych
kandydatów
listy
rekrutacyjną
i kandydatów nieprzyjętych

