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tek 343550121 Fax34 3550049

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

WÓJTA GMINY LELÓW

z dnia 31 stycznia 2018r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny

2018/2019 do publicznego przedszkola, oraz do klas pierwszych publicznej szkóly

podstawowej prowadzonych przez Gminę Lelów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. )„ art 154 ust 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust 2 pkt

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ) zarządza

się, co następuje:

Ustała się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do

publicznego przedszkola, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ustała się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20ł8/2019, do klas

pierwszych publicznej szkoły podstawowej, określone w załączniku nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

*3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lelów

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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WÓJT GMINY LELÓW
ul. Szczekociska 18

42-235 Celów
teł. 34 3550121 Fax 34 3550049

Załącznik nr I do zarządzenia Nr 11/2018

Wójta Gminy Lelów
z dnia 3 1.01.2018 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w Termin w
postępowaniu postępowaniu
rekrutacyjnym uzupelniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola tub innej formy
wychowania przedszkolnego wraz

z
dokumentarni potwierdzającymi od 15 marca od 30 kwietnia

spełnianie przez kandydata do 30 marca do 9 maja
warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do pubticznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy 6 kwietnia 17 maja2 kandydatów zakwalifikowanych godzina 12.00 godzina 12.00
i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica
. . . . od 9 kwietnia

3 kandydata woli przyjęcia w postaci
do 20 kwietnia od 17 maja

pisemnego oswiadczema do 21 maja

Podanie do publicznej wiadomości

przez
komisję rekrutacyjną listy 7maja 25 maja

kandydatów przyjętych i kandydatów godzina 12.00 godzina 12.00
nieprzyjętych
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wójT GMINY LELÓW
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Zalącznik nr 2 do zarządzenia Nr 11/2018

WÓJTA GMINY LELÓW
zdnia3l.OJ.20J8 r.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEJ SZKÓŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Lp. Rodzaj czynności Termin w Termin w
postępowaniu postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do
szkoły podstawowej wraz z
dokumentarni potwierdzającymi

. odl9marcado odl4majado
spełnianie przez kandydata

. .. 30marca J8maja
warunkow lub kryteriow branych
pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy 10 kwietnia 22 maja2 kandydatów zakwalifikowanych godzina 12.00 godzina 12.00
i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica
. . . . odlOkwietniado od22majado24

3 kandydata woli przyjęcia w postaci
. . . 12 kwietnia maja

pisemnego oswiadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

przez
komisję rekrutacyjną listy

t3 kwietnia
28 maja

kandydatów przyjętych i kandydatów
godzina 12 00

godzina 12.00
nieprzyjętych


