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Zatzqdzenie Nr 05. 312019

W6jta Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 stycznia2019 r.

w sprawie okre6lenia termin6w przeprowadzenia postepourania rekrutacyjnego i postgpowania

uzupelniajqcego w tym terminy skladania dokument6w do przedszkoli i oddzial6w

przedszkolnych oraz do klas pierwszych szk6l podstawowych w roku szkolnym 201912020, dla

kt6rych Gmina Pietrowice Wielkie lest organem prowadzqcym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia I marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 t.
po2.1875 z p62n. zm.\ oaz ad,. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
lDz. U. z 2018 r. poz. 996)

W6jt Gminy Pietrowice Wielkie

zarzqdza, co nastgpuje:

2. Okresla sig harmonogram czynnosci w postQpowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu

uzupelniajqcym do klas pierwszych szkol podstawowych prowadzonych peez Gmine Pietrowice

Wielkie na rok szkolny 2019/2020 stanowiqcy Zalqcznik Nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

s2.
Wykonanie ZarzEdzenia powierza siq Dyrektorom Zespoldw Szkolno - Przedszkolnych, Szkoly

Podstawowej i Przedszkolardla kt6rych Gmina Pietrowice Wielkie jest organem prowadzacym.

s3.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia
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1. Okresla sie harmonogram czynnosci w postQpowaniu rekrutacyjnym i postQpowaniu

uzupelniajqcym do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych prowadzonych przez Gmine Pietrowice

Wielkie na rok szkolny 2019/2020 stanowiEcy Zalqcznik Nr I do niniejszego ZatzEdzenia.
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ZaQcznik Nr 1 do
Zatzqdzenia Nr OS.3/01 I

Wojta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Lp. Rodzaj czynno6ci Termin

w postepowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postepowaniu

uzupelniaiacym

Zlozenie wniosku o ptzyjecie do przedszkoli i

oddzialu pzedszkolnego wraz z

dokumentami potwierdzajqcymi spelnienie

przez kandydat6w warunk6w lub kMeriow

branych pod uwage w postepowaniu

rekrutacyinym

od 27 .02 .2019t

do 14.03.2019r

od 16.04.2019r

do 06.05.20'l9r

Werytikacja przez komisjQ rekrutacyjnq

wniosk6w o ptzyjecie do pzedszkola i

oddzialu pzedszkolnego dokument6w

potwierdzajacych spelnienie pnez kandydata

warunkOw lub kryteri6w branych pod uwagQ

w postQpowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez pzewodniczqcego komisji

rekrutacyjnej czynnosci, o ktorych mowa w

art.150 ust.7 ustawy Prawo oswiatowe

od 1 5.03 2019r

do 25.03.2019r

od 09.05.20'l9r

do 17.05.2019r

3

Podanie do publicznej wiadomosci przez

komisjQ rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych

2 0.05.201 9r

4

Potwierdzenie przez rcdzica kandydata

zapisu do pzedszkola - woli pzyjecia w

postaci pisemnej deklaracii

od 29.03.2019r

do 08.04.2019r

od 22.05.2019t.

do 29.05.2019r

5

Podanie do publicznej wiadomosci pzez

komisjQ rekrutacyjnq listy kandydat6w

przyjetych i kandydatow niepzyjqtych

12.04.2019t 31 .05.2019r

Harmonogram crynno6ci w postgpowaniu rekrutacyinym i postepowaniu uzupclniajqcym do

przedszkoli i oddzial6w pzedszkolnych prowadzonych przez Gmine Pietrowice Wielkie

na rok szkolny 2O1912020

1.

2.

27.03.2019t.



ZalAcznik Nr 2 do
Zarzqdzenia Nr OS. 3/201 9

W6jta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Harmonogram czynno6ci w postQpowaniu rekrutacyjnym i postqpowaniu uzupelniajacym do

klas pierwszych szk6l podstawowych prowadzonych przez Gminq Pietrowice Wielkie

na rok szkolny 201912020

Lp. Rodzaj czynnoSci

Termin w

postqpowaniu

rekrutacyinym

Termin w

postgpowaniu

uzupelniaiacym

Zlozenie wniosku o przyjecie do szkoly

podstawowej wraz z dokumenlami

potwierdzajacymi spelnienie przez

kandydat6w warunk6w lub krleri6w branych

pod uwaqe w postepowaniu rekrutacyinym

do 06.05.20'l9r

2

Werylikacja pzez komisjQ rekrutacyjnq

wniosk6w o przyjqcie do szkoly podstawowej

i dokument6w potwierdzajqcych spelnienie

przez kandydata warunk6w lub kryteri6w

branych pod uwage w postqpowaniu

rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej

czynnosci, o kt6rych mowa w art.1 50 ust.7

ustawy Prawo oswiatowe

do 25.03.2019r

3

Podanie do publicznej wiadomoSci przez

komisjg rekrutacyjnq listy kandydat6w

zakwalifikowanych i kandydat6w

niezakwalifikowanych

20.05.2019r

4
Polwierdzenie przez todzica kandydata woli

przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia

od 29.03.20'19r.

do 08.04.20'19r.

od 22.05.2019t.

do 29.05.2019r

5

Podanie do publicznej wiadomoSci przez

komisjQ rekrutacyjnq Iisty kandydat6w

przyietych i kandydat6w nieprzyietych

12.o4.2019r

1.

od 27 .02.2019r.

do 14.03.20'l9r

od 16.04.2019r.

od 1 5.03.2019r. od 09.05.2019r.

do 1 7.05.2019r.

27 .03.2O19t .

31 .05.2019r


