ZARZĄDZENIE NR 6/2019

Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupelniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkolach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Stanisławów
Na podstawie art. 154 ust.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt.2 ustawy Prawo oświatowe
( Dz. U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
P. 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Stanisławów.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom szkól dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stanisławów.

p. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stanisławów.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 6/2019
Wójta Gminy Stanisławów
z dnia 30 stycznia 2019 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA STANISŁAWÓW
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Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu
od 11.02.2019 r.
przez dziecko wychowania przedszkolnego w do 15.02.2019 r.
kolejnym roku szkolnym
Składanie przez rodziców ( opiekunów
od 20.02.2019 r.
prawnych) wniosków o przyjęcie dziecka do do 06.03.2019 r.
przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole wraz z załącznikami
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
do dnia
wniosków o przyjęcie do szkoły
19.03.2019r.
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym — pierwszy i
drugi etap rekrutacji
Podanie do publicznej wiadomości listy
dnia 20.03.2019 r.
kandydatów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych
Potwierdzenie przez rodziców kandydata
od 21.03.2019 r.
woli przyjęcia w postaci pisemnego
do 27.03.2019 r
oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości listy
dnia 29.03.2019r.
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
Rodzaj czynności

Kin

Terminy
w postępowaniu
uzupelniającym

od 21.05.2019r.
do 29.05.2019r.

do dnia 06.06.2019 r.

do dnia 07.06.2019 r.

od 10.06.2019 r.
do 12.06.2019 r.
dnia 14.06.2019 r.

ńska

