Zarządzenie Nr 6/2019
Wójta Gminy Grębków
z dnia 2l sĘcznia 2019 roku.

w sPrawie

okreŚlenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
w Ęm terminów składania dokumentów na rok
szkolnY 201912020 do publicznego przedszko|a i oddziałów przedszkolnych
w Publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwsrych publicznych szkół
i Postępowania uzupełniającego,

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębków.

Napodstawie art.30 ust.1 ustawy zdrrta 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U,
z 2018 r. poz. 994z poźn, zm.) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z aft. 29 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz, tJ. z 2018 r. poz. 996 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 201912020;

Lp.
Rodzaj czynności
l

ż.

a

J.

4.

5.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w

postępowania
uzupełniającym

-Składanie deklaracj i o kontynuowaniu
wychowani a pt zedszkolnego przez
r o dziców dzieci już uczęszczaj
ący ch do
przedszkola

-Złożęniewniosku o przyjęcie do
przedszkol a wTaz z dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnienie ptzęz
kandydata warunków lub krYeriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyinym
Weryfikacj a przez komisj ę rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola
Podanie do publicznej wiadomo śctptzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdze nie przez r odzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomo ściprzez.
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przy.j ęty ch i kandydatów nieprzyi ętych

od

1

do 29

marca 2019 r,

marcaż)I9 t.

od 1 kwietnia 2019 r.
do 12 kwietnia 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.

od 16 kwietnia 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
29 kwietnia 2019 t.

od 6 maja 2019 r.
do 13 maja20I9r.

od 13 mĄa20l9 r.
do 17 maja}}I9r.

20 maja20l9 r,

odZl maja20l9
do 28

t,

majaż}I9 r.

29 maja20l9 r.

§2.

ustala się terminy przęprowadzenia postępowania

rekrutacyjnego
i postępowania
uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pi".*śźy"ńpublicznych
szkół
podstawowych w Gminie Grębków na rok szkolny 201912020;

Lp.

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Rodzaj czynności
1

2.

a

_),

4.

5.

Złożęnięwniosku o przyjęcie do szkoły
wraz z dokumentami potwierdzaj ącymi
spełnienie ptzez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rękrutacyi nym
Weryfikacj a przęz komisj ę rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej
Podanie do publicznej wiadomo ściprzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Potwierdzetie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomo ściprzez
komisj ę rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyiętych

Termin w

postępowania
uzupełniającym

od i marca 2019 r.
do 29 maraa2}l9 r,

od 6 maja 2019 r.
do 13 maja2}I9r

od 1 kwietnia2019 r.
do 12 kwietnia 2019 r.

od 13 maja2Ol9
r. do 77 maja
2019r.

15

kwietnia 2019 r.

od 16 kwietnia 2019 r.
do 26 kwietnia 2019 r.
29 kwietnia 2019 r.

20 maja20l9 r.

od2l maja20l9
r. do 28 maja
2019 r.

29 maja20l9 r,

§3.
WYkonanie zarządzetia powierza się Dyiektorom placówek oświatowych w Gminię

Grębków.

z

§4.

i

Zaruądzenie wchodzi w żYcie dnięm podpisania obowiązuje do czasu
zakończęnia
PostęPowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 20lgl20

'liłiski

