ZARZĄDZENIE NR 2 /2018
WÓJTA GMINY ŁABUNIE
z dnia 11 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do oddziałów
przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego (Punktów Przedszkolnych)
oraz klas I szkół podstawowych Gminy Łabunie na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do
oddziałów przedszkolnych, Punktów Przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych ustanawia
się harmonogram czynności określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
/-/ Antoni Wojciech Turczyn

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Łabunie
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych, Punktów
Przedszkolnych oraz do klas I szkół podstawowych

Rodzaj czynności

Termin postępowania
rekrutacyjnego

Termin postępowania
uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

5 marca
godz. 9.00

30 marca
godz. 13.00

Składanie podpisanych wniosków
wraz z załącznikami
(oświadczeniami i dokumentami
potwierdzającymi spełnienie
kryteriów).
weryfikacja i zatwierdzanie
wniosków przez komisję
rekrutacyjną, w tym również
składanie na żądanie komisji
rekrutacyjnej dodatkowych
dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w
oświadczeniach.
Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.

4 maja
godz. 9.00

11 maja
godz. 13.00

3 kwietnia 13 kwietnia 14
maja
godz. 9.00
godz. 13.00 godz. 9.00

18
maja
godz. 13.00

Potwierdzanie przez rodziców
kandydatów woli przyjęcia, w
postaci pisemnego oświadczenia.

17 kwietnia
godz. 9.00

Podanie do publicznej wiadomości
listy przyjętych i nieprzyjętych oraz
informacji o liczbie wolnych miejsc

16 kwietnia godz. 15.00

27 kwietnia
godz. 13.00

30 kwietnia godz.15.00

21 maja godz. 15.00

22 maja
godz. 9.00

1 czerwca
godz. 13.00

4 czerwca godz. 15.00

