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ZARZ4DZENIE NR 2912019
WOJTA GMINY NN,tNSr

z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz
postgpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 201912020 do innych form wychowania
przedszkolnego i oddziakiw przedszkolnych przy szkolach podstawowych oraz klas

pierwsrych szk6l podstawowych, dla kt6rych Gmina Brarflsk jest organem prowadzqcym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz4dzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poLn. zm.) oraz art. 131 i 154 ustawy z dma 14 grudnia 2016 r.
prawo oswiatowe (Dz. u. 22018 r.,poa.996 zp62n. zm.) zarzqdzam, co nastgpuje:

$1
Dyrektorzy plac6wek oSwiatowych dzialaj4cych na terenie Gminy Brarisk prowadz4

rekrutacjg do punkt6w przedszkolnych i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkolach
podstawowych oraz klas pierwszych szk6l podstawowych na rok szkolny 201912020 na
podstawie zapis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22078 r,
poz. 996 z p62n. zm.), Uchwaly Nr XXl217l20l7 Rady Gminy Brafrsk z dnia 31 marca 2017
r. w sprawie ustalenia kryteri6w rekrutacji do oddzial6w przedszkolnych w szkotach
podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, do klas pierwszych szk6l
podstawowych, dla kt6rych Gmina Brarisk jest organem prowadzqcym oraz okreSlania
dokument6w niezbgdnych do ich potwierdzenia oraz zapisow niniejsze go zarzqdzenia.

$2
Ustala sig Harmonogram czynnoici w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu
uzupelniajqcym na rok szkolny 2019/2020 do innych form wychowania przedszkolnego
i oddzial6w przedszkolnych przy szkolach podstawowych oroz klas pierwszych szk6l
podstawowych, dla ktdrych Gmina Brafisk jest organem prowadzqcym, stanowiqcy zal4cznrk
Nr I do niniejszego zarzqdzenia.

$3

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig dyrektorom szk6l, dla kt6rych organem prowadz4cym
jest Gmina Brarisk.

s4
Traci moc Zarz4dzenie Nr 31812018 z dnra 13 lutego 2018 r. r. w sprawie ustalenia
harmonogramu czynnoSci w postgpowaniu rekrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniaj4cym
na rok szkolny 201812019 do innych form wychowania przedszkolnego i oddzial6w
przedszkolnych przy szkolach podstawowych oraz klas pierwszych szkol podstawowych, dla
kt6rych Gmina Brarisk jest organem prowadzqcym

ss
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik Nr I
do Zarzqdzenia l',lr 29/2019
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Harmonogram czynnoici w postgpowaniu relcrutacyjnym oraz postgpowaniu uzupelniajqcym
na rok szkolny 2019/2020 do innychform wychowania przedszkolnego i oddzial|w

przedszkolnych przy szkolach podstawowych oraz klas pierwszych szk6l podstawowych,
dla kthrych Gmina Brafisk jest organem prowadzqcym.

w6jt Gmi 'ray'tsk

Lp. Rodzaj czynnoSci Termin w
postgpowaniu
rekrutacvinym

Termin w
postgpowaniu

uzupelniaiacym
1 Zlohenie wniosku o przyjgcie do innej

formy wychowania przedszkolnego/
oddzialu przedszkolnego przy szkole
podstawowej/ klasy pierwszej szkoly
podstawowej wtaz z dokumentami
potwierdzaj4cymi spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnym

od 0l.03.2019 r.

do 15.03.2019 r.
/w godzinach
pracy szkolyl.

od 06.05.2019 r.

do 17.05.2019 r.
lw godzinach pracy

szkolyl.

2 Weryfi kacj a przez komisj g rekrutacyj n4
wniosk6w o przyjgcie do innej formy
wychowanra przedszkolnego/ oddzialu
przedszkolnego/ klasy pierwszej szkoly
podstawowej dokument6w
potwierdzaj 4cych spelnianie przez
kandydata warunk6w lub kryteri6w
branych pod uwagg w postgpowaniu
rekrutacyjnyffi, w tym dokonanie przez
przewodnic zEce go komisj i rekrutacyj nej
czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 150 ust
7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe lDz. U. 2 2017 r., poz. 59l

do 22.03.2019 r.

/w godzinach
pracy szkolyl.

do 24.05.2019 r.

lw godzinach pracy
szkoly/.

3 Podanie do publicznej wiadomo ici przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w
zakwalifikowanych i kandydat6w
niezakwalifikowanych

27.03.2019 r.

do godz. 12.00
29.05.2019 r.

do godz. 12.00

4 Potwierdze nie przez r odzica kandydata
woli przyjgcia w postaci pisemnego
oSwiadczenia

do 08.04.2019 r.

do godz. 12:00
do 05.06.2019 r.

do godz. 12:00

5 Podanie do publicznej wiadomoSci przez
komisj g rekrutacyjn4 listy kandydat6w
przyjgtych i listy kandydat6w
nieprzyiqtych.

12.04.2019 r.

do godz. 15.00
10.06.2019 r.

do godz. 15.00

Andrzej nkowski


