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Zarządzenie Nr 9 l20I9
Burmistrza Ponieca

z dnia 16 stycznia 2019 r.

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny z0t9/2020 do pnedszkoli
oraz klas I putllicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Poniec.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 araz art. Ż9 ust. 2 p1*' 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe ( Dz U' z2a18 r' poz.996 ze zm.) zarządzam, ca następuje:

sl. Ustalam na rok szkolny 20l9/202a harmonogram czynności 'W postępcwaniu
rekrutacyjnym araz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny Ża0l2020 do
przedszkoli' klas I publicznych szkoł podstawowych prowadzonych przez Gminę Poniec
za'wlerĄący szczegaławe terminy dokonyrvania czynności dla:
- przedszkoli, stanowiący załącznik nr 1,

- klas I publicznych szkoł podstawowych' stanowtący załącznik nr 2.

$2 .Wykonanie zarząózenia powierza się dyrektorom szkoł i przedszkoli gminy Poniec.

$3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, atakże na stronie
Biuletynu Informacj i Publicznej Gminy Poniec.

$ 4. Zaruądzenie wchodziw Życie z dniem podpisania.
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Załącznlknrl
do Zarządzenia Nr 9 l2al9
Burmistrza Ponieca
z dnia 16 .01. 2AI9 r.

T erminy p o stępowani a rekrutacyj nego oraz po stępowania uzupełni aj ącego
a takze terminy składania dokumentow do przedszkoli w roku szkolnym 2OI9|2OŻO

Lp. Rodzaj czynnoŚci
Termin

w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiacym

I

Złożente wniosku o przyjęcie óo przedszkolawraz
z dokumentami p otwie r ózaj ący mt sp ełni ani e pr zez
kandydata warunkórv lub kryteriow branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym .

I - 15 marca
29 maja*

- 04 czerwca

Ż.
Weryfi kacj a pr zęZ komi sj ę rekrutacyjną wnio skÓw
i dokumentów do 22 marca LI czerwcado

Podanie do publicznej wiadomośct przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandy dat ó,w niez akw alifikow any ch.

do 9 kwietnia IŻ czerwca

4.
Potwierdzenie przez rodztca kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oŚwiadczenia .

l0 - 15 kwietnia 13 - 19 częrvica

5.

Podanie do publicznej wiadomo śct przez komi sj ę
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatow
nieprzyjętych

do 19 kwiętnia 2I czerwca
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Załącznlknr Ż
da Zarządzenia Nr 9 l20I9
Burmistrza Ponięca
zdnia 1ó.01'2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
atabŻe terminy składania dokumentow do klas I publicznych szkół podstawowych
w roku szkolnym Ż01912020

Lp. Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin
w postępowaniu
uzupełniaiącvm

I

Złażenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej
szkoły podstawow Ą wraz z dokumentami
p otwier dzĄący m i sp ełn i ani e p r zez kandy data warunków
lub kryteriówbranych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

1- 15 marca 29 map-
- 04 czerwca

2
Weryfikacj a przez komisję rekrutacyjną wniosków
i dokumentów '

da Ż? tnarla do |I ęzerwęa

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatow zakwalifi kowanych
i kandydatow niezakwalifikowanych

do 9 kwietnia 12 czer-łvca

4
Potwierdzenie przez r odzica kandy dxa woli przy)ęcia
w postaci pisemnego oŚwiadczenia. 10 - 15 kwietnia 13 - 19 azerwca

5

Podanie do publicznej wiadomo ści pr zez komi sj ę
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatow
nieprzyjętych

do i9 kwietnia Ż1 czerwca


