ZARZĄDZENIE NR Or.120.4.2018
WÓJTA GMINY KRZYMÓW
z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w
postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krzymów na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z
2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 i ust. 3 oraz art.130 ust.1,4,7,8 i art.131
ust.1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
uzupełniającym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Krzymów wg załącznika nr 1 do Zarządzenia oraz harmonogram
w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do Szkół Podstawowych w Gminie Krzymów na rok
szkolny 2018/2019 wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Szkół Podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krzymów.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt
Tadeusz Jankowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2018
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 12.03.2018 r.

HARMONOGRAM
CZYNNOŚCI
W
POSTEPOWANIU
REKRUTACYJNYM
I
POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJACYM DO PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM
WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO,
ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH
W
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA KRZYMÓW.

Lp.
Rodzaje czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do
przedszkola wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

15 marca – 26 marca
2018

4 – 8 czerwca 2018

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do przedszkola i
dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności, o
których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty

27 - 28 marca 2018

14 czerwca 2017

3

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

29 marca 2018

18 czerwca 2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

6 kwietnia 2018

21 czerwca 2018

5

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018

22 czerwca 2018
Dopuszcza się
przyjęcie kandydata w
terminie do końca
sierpnia w przypadku
wolnych miejsc w
przedszkolu po
przeprowadzeniu
rekrutacji i
postępowania
uzupełniającego –
kolejny etap
postepowania .

1) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że
dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe
2 dni robocze.
2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega
wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
3) Informacji szczegółowych udzielają Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.120.4.2018
Wójta Gminy Krzymów
z dnia 12.03.2018 r.

HARMONOGRAM
POSTEPOWANIU
KRZYMÓW
Lp.

CZYNNOŚCI
W
POSTEPOWANIU
REKRUTACYJNYM
I
UZUPEŁNIAJACYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE

Rodzaje czynności

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

1

2

3

4

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

15 marca – 26 marca
2018

4- 8 czerwca 2018

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty

27 -28 marca 2018

14 czerwca 2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

29 marca 2018

18 czerwca 2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata
woli przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia

6 kwietnia 2018

21 czerwca 2018

5

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018

22 czerwca 2018

1) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że
dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe
2 dni robocze.
2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega
wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
3) Informacji szczegółowych udzielają Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

