
Zarządzen. n.ń 9 i^-Ulit
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 8 lutego 2018 r.

w sprawie okreśIenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i
uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas

pierwszych szkół podstarvorvych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym
201812019

Napodstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. ustawy Prawo oświatowe
(Dz,U. z2017 r. poz. 59 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 201812019

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Chorzele określa się następujące terminy:

Lp. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupelniające

Składanie deklaracji przez rodziców o
1, kontylluowaniu edrrkacji przedszkolnej

dzieci przyjętych r.v poprzedniclr latach

od l2 lutego 20l 8 r.

do l6 lutego 20l8 r,

Składanie wnioskórv o przyjęcie do

wraz z dokumentaIn i potwierd zającymi
2. spełnienie przezkandydata rvarunków lub

,kryteriórv brarrych pod uwagę w
postępowan iu rekrutacyj nym

od 12 lutego 2018 r.

do 28 lutego 2018 r.

od 7 rnaja 20i 8 r.

do 10 ma.ia 20l 8 r.

Weryfi kacja przez komisję rekrutacyjną
wnioskórv o przyjęcie do przedszkola,
oddziałów przedszkolnych i dokumentów

1 potrvierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branycIr pod uwagę rv postępowaniu
rekrutacyjnyn

Podanie do prrbliczrrej rviadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatórv

4. zakwalifikorvanych i

1 niezakwalifikowanych

i potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

8 lnarca 20l8 r. l5 maja 20l8 r.

od l marca 2018 r.

do 6 marca 2018 r.

od 11maja2018r,

do l4 maja 2018 r.

od 9 marca 201 8 r.

do 23 marca 20l8 r,

l oa l 6maja2018 r.

do 1 8 maja 20l8 r,

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatór.v nieprzyj ętych

27 marca 2018 r. 2żmaja 20l8 r.



§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającyrn na rok szkolny 201812019

do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina

Chorzele określa się następujące terminy:

Lp. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

Składanie wnioskórv o przyjęcie do szkół
podstawowych wraz z dokumentami
potwierdzającyni spełnien ie przez

od 12 lutego 2018 r.

do 28 luteso 2018 r.

od 21 maja 2018 r.

kandydata warunków lub kryteriów brarlych
tego do 30 rnaja 20l8 r,

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

i W.ryfikacja przez komisję rekrutacyjną

]wniosków o przyjęcie do szkól
j podstawowych i dokumentów

ż. potwierdzających spełnienie przezkandydata
lwarunków lLrb kryteriów branyclr pod rrwagę
w postępowan iu rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości przez
kom isję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci p isemnego oświadczenia

od 1 marca 2018 r.

do 6 marca 2018 r.

8 marca 201 8 r.

od 9 marca 20l8 r,

do 23 marca 2018 r.

od 4 czerwca2018 r.

do 6 czerwcaż018 r.

7 czerwca 2018 r.

od 8 czerwca 20l8 r.

do 13 czerwca 20l 8 r,

l 5 czerwca 20l 8 r.

: Podanie do publicznej wiadomo ści przez
kom isję rekrutacyj ną li sty karldydatów ż7 marca 2018 r,

przyj ętycli i kandydatów nieprzyj ętych

§ 3. Wykonanie zarządzeniapowierza się dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez
Gminę Chorzęle.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Chorzęle oraz na tablicach ogłoszeń i stronach
internetowych szkół i przedszko Ia prowadzonych przez Gminę chorzele.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


