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WÓJT GhUNY ŚW!LCZA
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 3.2018
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie term inów przeprowadzania postępowania rekrutacyj nego i postępowania
uzupełn iającego, w ty m terminów składan ia dokumentów do prz edszkoli, oddziałów

przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 201812019.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, (Dz. U.2017 r.

poz. 59 z późn o zm.), w związku z art . 29 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dn ia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późno zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1. Okreś la się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego postępowani a

uzupełniającego , w tym terminy składa nia dokumentów do przedszkoli j oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ś wncza na rok szkolny 2018/2019. jak w poniższej

tabeli:

Termin Termin w postępowaniu

Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu uzu pełn iającym

rekrutacvinvm

Złożen ie wniosku Oprzyjęcie do przedszkola/oddziału,. przedszkolnego wraz z dokumentami od 19 lutego 2018 r. od 11 do 20 kwietnia
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata do 9 marca 2018 r. 2018 r.
warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekru tacyjną wniosków
2. o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego

dokumentów potwierdzających spełn ia n ie przez od 14 do 19 marca od 23 do 24 kwietnia
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 2018 r. 2018 r.
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez
przewodn iczącego komisj i czynności wymienionych w
srt. 150 ust7 ustawy Prawo oświatowe .

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 21 marca 2018 r. 25 kwietnia 2018 r.
rekru tacyj ną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

od 26 marca 2018 r. od 26 kwietnia 2018 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do 6 kwietnia 2018 r. do 11 maja 2018 r.

w postaci pisemnego oświadczen ia

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 9 kwietnia 2018 r. 14 maja 2018 t.
rekru tacyj ną listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych



§ 2. Określa się terminy przeprowadzenia postępowan ia rekrutacyjnego i postępowan ia

uzupełniającego, w tym terminy składan i a dokumentów do klas w szkołach pod staw owych prowadzonych

przez Gminę śwncza na rok szkolny 2018/2019 , jak w pon iższej tabeli:

Termin Termin
Lp. Rodzaj czynności w postępowaniu w postępowan i u

rekrutacvinvm uzu oełniaiacvrn

Złożen ie wniosku o przyjęcie klasy l szkoły podstawowej
1. wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnia nie przez od 19 lutego 2016 r. od 11 do 20 kwietnia

kandydata warunków lub kryte riów branych pod uwagę do 9 marca 2016 r. 2016 r.
w postępowan iu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
2. o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej dokumentów

potwierdza-jących spełn ian ie przez kandydata od 14 do 19 marca od 23 do 24 kwietnia
warunków lub kryteriów branych pod uwagę 2016 r. 2016 r.
w postępowaniu rekrutacyj nym oraz wykonanie przez
przewodn iczącego komisji czynności wymienionych w
art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe .

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję 21 marca 2016 r. 25 kwietnia 2016 r.
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwa lifikowanych

4. od 26 marca 2016 r. od 26 kwietnia 2016 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata wol i przyjęcia do 6 kwietnia 2016 r. do 11 maja 2016 r.
w postaci pisemnego oświadczenia

5 Podanie do publicznej wiad omości przez komisję 9 kwietnia 2018 r. 14 maja 2018 r.
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

§ 3. Wykonanie za rządzenia powierzam dyrektorom publicznych placówek oświatowych

prowadzon ych przez Gminę Świ lcza .

§ 4. Zarządzenie wch odzi w życie z dniem podpisania.


