WÓITGMINY

CHORKÓWKA
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.7.2019
WÓJTA GMINY CIlORKÓWKA
z dnia 22 stycznia 2019 r.
'" sprawie ustaleniu terminów przeprowadzania postępowania. rckrutaC)'jncgo i postępowania
uzupelniającego, w .)'01 termin)' składania dokumentów na rok szkolny 201912020 do klas I
publiczn)'ch slkól porlshm'owJch. dl••któr)"ch or~an('m prowadląq'm jest Gmina Chorkówka

Na podstawie art. 154 ust. l pkt l 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 późn. zm.) Wójt Gmin)"
Chorkówka zarządza, co następuje:
~ I. Ustala się terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego
i postępowania
uzupełniającego. w tym lenniny składania dokumentów na rok szkolny 201912020 do klas I
publicznych szkół podstawo",)'ch, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka.
w brzmieniu stano\\oiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
~ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Chorkówka.
~ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

CHORKÓWKA
załącznik do
••..
arLądzt'nia Nr 0050.1.7.2019
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 22 stycznia 20 19 f.

Termin)' pr/.Cpro\\'adzania
post'iPou'ania rekrutacyjnego
i postępowania u7.upclniająccgo,
\\' ł)"m termin)' skladania dokumentów na rok szkolo)' 2019/2020 do klas I publiczn)'ch
szkól podstawow)"ch, dht którJch organem prowadząqm
jest Gmina Chorkówka

Lp.

I.

Rodzaj cz)'nności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupclniającym

od 01.02.2019 r.

od 06.05.2019 r.

do 08.02.2019 r.

do 14.05.2019 r.

do godz. l S :00

do godz.15:00

od 11.02.2019 r.

od 15.05.2019 r.

do 06.03.2019 r.

do 11.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości ptUZ komisję
rekrutacyjną
listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

do07.03.2019r.

do 12.06.2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od08.03.2019r.

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

Złoienie wniosku o przyjęcie do szkoly podstawowej
z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie
przez kandydata warunków lub kr)'teriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

w=

2.

J.

4.

5.

Weryfikacja przez komisj~ rekrutacyjną
wniosków
o przyjęcie do szkoly podstawowej i dokumentów
potwierdzających
spełnianie
przez
kandydata
warunków
lub kryteriów
branych
pod uwag~
w postępowaniu rekrutacyjnym. w tym dokonanie
przez
prt-ewodn icz.ącego
komisji
rekrutacyjnej
czynności. o których mowa wart. 150 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
kandydatów
przyjętych
rekrutacyjną
lisly
i kandydatów nieprzyjętych

do godz. 15:00

do godz. 15:00

