Zarządzenie Nr 95/2018
Wójta Gminy Grębków
z dnia 25 sĘcznia 2018 roku.

w sprawie

określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutaryjnego
tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 20l8l20l9 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół
i postępowania uzupełniającego, w

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków.

Napodstawię art.30 ust.l ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U.
z 2017 t. poz, 1875 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związktl z art. 29 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r, poz. 59 ze zm.),
zarządzam, co następuj e:

§1.

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Grębków, na
rok szkolny 2018/2019;

Lp.
Rodzaj czynności
1

_).

Termin w
postępowania
uzupełniającym

-Składanię deklaracj i o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego przez
rodziców dziect już uczęszczający ch do
przedszkola

-Złożęniewniosku o przyjęcie do
przedszkol a wr az z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnienie przez
kandydata waruŃów lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
2.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Weryfikacj a ptzęz komisj ę rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
Podanię do publicznej wiadomości przez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów

od

od7 maja2018

marca 2018 r,
do 29 marca 2018 r.

do 11maja2018r.

od 5 kwietnia 2018 r.
do 12 kwietnia 20l.8 r.

od 14 maja 2018 r.
do 18 maja 2018r.

1

16 kwietnia 2018 r.

2I

r.

maja 2018 r.

niezakwalifikowanych
4.

Potwierdze nlę przęz r odzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanię do publicznej wiadomo ściprzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
iętvch i kandvdatów ni

od I7 kwietnia 2018 r.
do 24 kwietnia 2018 r,

ż] kwietnta 2018

r,

od22 mĄa20l8

r.

do 25 maja 2018 r.
30 maja 2018 r,

§2.

ustala się terminy przęprowadzenia póstępowania

rekrutacyjnego
i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwśźy"ń
publicznych szkół
podstawowych w Gminie Grębków na rok szkolny 2018l20ti;

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności
Złożeniewniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnienie przęz kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
Weryfikacj a przez komisję rekruiacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły

Od

1 marca 2018 r.
do 30 marca2}I1

od 5 kwiętnia2018 r.
do 12 kwietnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomo ścĄrzęz
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdze nie przez r o dzica kandydata woti
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomo ściprze7
komisj ę rekrutacyj ną listy kandydaów
iętych i kandydatów nieorzvi

16

kwietnia 2018 r.

od 17 kwietnia 2018 t.
do 24 kwietnia 2018 r.
27

kwietnia}}I8

r.

Termin w

postępowania
uzupełniającym

od7 maja20l8 r.
do 11 maja 2018r.
od 14 maja 2018
r. do 18 maja
20 1 8r.

w*ry
2I maja}Offir.-od22 maiaż01?
t. do 25 maja
201B r.
30 maja 2018 r.

§3.
WYkonanie zarządzenta powierza się Dyiektorom placówek oświatowyclr
w Gminie

Grębków.

z

§4.
dniem podpisania

i obowiązuje do czas u zakońc,zenia
PostęPowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 20t8l2019.
Zarządzenie wchodzi w' zycie

